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INLEIDING.
Van weinig nederlandse kunstenaars bleef een zoo aanzienlijk
aantal brieven bewaard als van Multatuli. Dat dit zo is, hebben
wij aan zijn tweede vrouw te danken. Nog vóór Multatuli's
overlijden, in de zomer van 1880, loste zij te Brussel de meeste
brievenpakketten, die Tine er op 31 Maart 1866 als pand had
moeten achterlaten in en onmiddellijk na Dekkers dood verzocht zij vrienden en bekenden om het terugschenken van
Deks brieven, die wellicht bewaard waren gebleven. Zij verzamelde aldus een enige schat. Zo kon zij, van 1890 tot 1896,
bij de amsterdamse firma W. Versluys, de bekende tien delen
Multatuli Brieven, bíjdrage tot de kennis van zijn leven, in het
licht zenden.
Mimi liet het daarbij niet. In 1907 verscheen de Briefwisseling
wisselin9
tusschen Multatuli en S. E. W . Roorda van Eysinga,
die in hetzelfde jaar 1887 waren overleden.
Behalve in die elf boekdelen worden brieven van Multatuli
in tijdschriften en boeken openbaar gemaakt. Van de tijdschriften noemen wij : het TTederlandsch Museum (Gent, 1893 en
1894), de gids (Amsterdam, 1910), de 7>laamsche gids (An':werpen, 1911 en 1937), de Nieuwe gids ('s-Gravenhage, 1932),
groot-7Tederland (Amsterdam, 1937).
Van de boeken stippen wij aan : Een en ander over Multatuli
door J. Versluys (Amsterdam, 1889), R. C. d'Ablaing van giessenburg. Persoonlijke herinneringen door M. (Amsterdam,
1904), Multatuli en de Zijnen (Amsterdam, 1937) en Keur uit
Multatuli (Lokeren, 1938).
Uit de brieven liet Mimi alles weg, wat haar stiefkinderen
in een minder gunstig daglicht had kunnen plaatsen. Zij wilde
de feiten niet bekend maken, die aanleiding hadden gegeven
tot de breuk tussen de schrijver en zijn kinderen.
Eerst verleden jaar kwam ik in het bezit van de rijke verzameling brieven, die voor het meerendeel uit de laatste twaalf
jaren van Multatuli's leven stammen. Toen besloot ik een keur
-
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uit zijn brieven samen te stellen, aangezien ik nu vrijwel alle
tijdperken van zijn leven overschouwen kon. De nummers, van
een sterretje voorzien, zijn onuitgegeven.
Het wil mij toeschijnen, dat deze keur een even trouw levensbeeld van Multatuli geeft, als b.v. die van Nietzsche. _of van
D. H. Lawrence.
Aan mej. A. C. Everts mijn innige dank!
Lokeren, in de lente van 1939.

JULIUS PEE.

Aan het eind van iedere brief wordt de herkomst vermeld
met de volgende afkortingen:
Brieven van Multatuli. 1912. Wereldbibliotheek.
I-X
Ro.

= Briefwisseling tusschen Roorda en Multatuli. 1907,

Versluys.
= Multatuli en de Zijnen. 1937, Wereldbibliotheek.
Pée.
v. d. G. = Zeven brieven aan A. van der Ghinst. Nederl. Boekhandel, Antwerpen.
= Register van onuitgegeven brieven, in het bezit van
Reg.
Dr. J. Pée.
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1. Aan Tine.

Buitenzorg, 28 Se p tember 1845.

0 wat was myn hart vol, gisteren toen ik u daar zoo alleen
te midden van velen, achterliet ! Het scheen my alsof ik verkeerd
handelde heen te gaan zonder u, alsof het eene lafhartigheid
was eenen last te gehoorzamen die my van u verwyderde, en
ik was verdrietig op de omstandigheden die my dwongen u te
verlaten. Nooit zal ik er aan gewennen myn eigen meester niet
te zyn; het is my altyd alsof ik vroeger vry was, en heden
voor het eerst gebonden; hoe komt dit toch, lieve beste Everdine, ik ben toch sedert 1820, dat is zoolang als ik ademhaal,
afhankelyk geweest, en de omstandigheden hebben my waarlyk
geen grein assujettissement geschonken?
Heden avond sprak ik eene Dame die my wat hare persoon
aangaat weinig belang inboezemt, doch welke ik vroeger te
Batavia als meisje gekend had, in 1839. Zy was zoo veranderd
dat ik haar niet herkend zoude hebben. In 8 à 7 jaren tyds
was zy van een vlug vrolyk meisje, eene zwaarlyvige respectabele huismoeder geworden, toèn was zy sentimenteel, nu
degelyk, toèn gevoelig, nu verstandig, toèn poesie, nu prosa!
Ik staarde haar aan, en vraagde of zy gelukkig was,
hetgeen : „Ja" ten antwoord kreeg. By nader gesprek
bespeurde ik dat dit „ja" zeggen wilde : ik kryg genoeg
te eten, myne kinderen hebben geen rood haar, bogchels of
kromme beenen, en myn man slaat my niet! 0, ik heb oogenblikken waarin ik verlang dat eene degelyke stevige werkelijkheid, het vliegend, huppelend, afma tt end genot myner onstoffe,lyke droomen vervangen moge. Ik staarde die vrouw aan, als
wilde ik de laatste zeven jaar op haar gelaat nalezen, het
stond er duidelyk, ik las het en begreep het, maar lieve Everdine, hoe geheel anders staan die jaren by my aangeteekend.
Het was alsof men de scheepsjournalen vergelykt van twee
vaartuigen die dezelfde reis hebben gemaakt, maar een geheel
anderen weg hebben genomen. Neen, die vergelyking is niet
juist, haar reis is afgeloopen en de myne ... .
Ook de myne zal, God geve het, spoedig gedaan wezen; door
de menigte van aandoeningen heen, die het hart vermoeyen
en het hoofd belemmeren, zie ik een rustige, ik zoude byna
zeggen, prosaische toekomst te gemoet, met juist zooveel poezie
als er noodig is om myn lieve Everdine, myne Engel, en myne
kinderen, gaven Gods te noemen.
Ik gevoel my zoo gelukkig dat ik er huiverig van ben. „Is het
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wel waar?" vraag ik my zelven, evenals de eerlyke bedelaar
wien men een goudstuk gaf, vragen zoude : „Is dat wel waarlyk
voor my?" Ja, ja, het is waar, ik heb uwe tranen gezien toen ik
vertrok, en ik begreep wat ten Cate meende toen hy zeide:
„Geef uw lachjes aan elk dien gy minder bemint,
Maar bewaar toch uw traantjes voor my!"
Ik zal gelukkig zyn, gy weet wat ik geluk noem, ik laat het
Holm zeggen in de Eerlooze. „O, hoe schoon moet het zyn als
geliefde stemmen met ons medebidden om het dagelyksch brood
en vergeving van schulden." Dat geluk zult gy my geven, Everdine, -- en ik herhaal en bevestig myne belofte om u zoo gelukkig te maken als door hartelyke trouwe liefde mogelyk is.
Myne lamp weigert dienst, ik sluit derhalve. Groet ieder van
my, vooral ja wie vooral? Allen, allen! Goeden nacht, myn
meisje, myne Everdine, — duizend kussen voor u, en gelukkige
droomen voor my — goeden nacht! Uw Eduard. (I. 73-74.)
2. Aan fine.

Buitenzorg, 2 October 1845.

Ik hoop, neen, ik vertrouw dat gy het my niet ten kwade zult
duiden als ik u met verdrietelyke buyen lastig val, wy moeten
alles te zamen deelen, smart en genoegen, alles. Knor dus niet
op my, myne lieve, misschien is het slechts eene voorbygaande
bui, misschien louter een gevolg van myne tegenwoordige werkeloosheid die op myn gemoed werkt als de vermaken van
Capua op het leger van Hannibal, misschien zal het slot van
dezen brief op vrolyker toon geschreven zyn. Ik ben door verschillende omstandigheden hier zeer tegen myn wil opgehouden,
en omgeven door menschen die ik meerendeels ken noch acht.
Het spyt my eene slechte trek in myn karakter op te merken
welke ik vruchteloos tracht tegen te gaan; het is eene soort van
afgunst, jegens degenen die het wèlgaat. Het is een natuurlyk
maar niet geoorloofd gevolg myner omstandigheden. Gedurig
denk ik waarom moet het juist hèm of hèm zoo mede loopen?

Was ik in die positie van welvaart, rykdom of onafhankelykheid
dan was ik niet genoodzaakt zoover van haar te gaan, dan
keerde ik naar Parkan S. terug om Everdine mede te nemen.
Verbeeld U eens .... als ik myn eigen meester was ! Ik weet
wel myne lieve Everdine gy zult my geduld aanraden, en dat is
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verstandig, maar ik heb op dat punt geen geduld, ik zal eiken
dag voor dat oogenblik my ongelukkig gevoelen, ik benyd den
koelie die de jour en jour leeft, en gaan kan waar zyn hart
(s'il y en a) hem roept. 0, wy domme menschen die ons behoeften hebben aangewend boven die welke de Natuur ons gaf ! De
liefde zegt: bewoont een bamboezen huisje, kleed u en eet als
een inlander, hebt elkander opregt lief, en gy zult gelukkig zyn.
Op myn zestiende jaar droomde ik van zulk een lot, en nu nog
-- ik schaam my het aan iemand anders dan myne Everdine
te zeggen -- nu nog durf ik, met de meerdere ondervinding,
myne kinderdroomen geen démenti geven. Ik geloof het nog.
Ik hield meestal een soort van dagboek waarvan veel verloren
is gegaan, in sommige overgeblevene stukken van myn 15e à 16e
jaar staan uitdrukkingen die hierop nederkomen : „als gy deze
„bladen in ryper leertyd naleest, spot dan toch niet met de
„meeningen en verwachtingen van dezen tyd (1835). Mogelyk
„is het dat gy eenmaal het leven van eene geheel andere zyde
„beschouwen zult, volwassenen noemen myne denkbeelden van
„heden, kinderlyk, welligt kinderachtig, maar vergeet toch
„nooit dat die denkbeelden hoe ongegrond misschien, u eenmaal heilig waren, en dat waarschynlyk uw hart aan schoon„heid verliezen zal, wat het verstand aan juistheid gewonnen
heeft, enz."
Zie, ik had er toen reeds een flauw begrip van dat de kleuren
van het leven, regenboogskleuren waren, en toch is de waarschuwing welke ik tot my zelven rigtte, overbodig geweest.
Misschien is het aan eene mindere verstandsontwikkeling toe
te schryven dan by anderen plaats vindt, ik moet bekennen
nooit verstandig genoeg geweest te zyn om myne zestienjarige
luchtkasteelen omver te halen. Ik geloof nog gelukkig te kunnen
zyn in uitwendigen tegenspoed. Zy die anders denken en ik,
wy kunnen beide gelyk hebben. Hemel, geef hun geld, rykdom,
weelde, my, liefde! Zy zullen my, ik hèn beklagen, en op
het sterfbed moge het uitgewezen worden wie regt had.
En dan die verfoeielyke afgunst waarvan ik zoo even sprak?
Waarom benyd ik anderen omdat zy in het bezit zyn van goederen waaraan ik geene waarde hecht? Waarom zeg ik niet:
„Kom, Everdine, het leven is te kort om het geluk te verschuiven, kom, nu, dadelyk, van heden af zullen wy alles voor
elkander zyn ! Er zyn wel is waar omstandigheden die eenig
uitstel zouden wenschelyk maken, maar wat bekommert gy u
daarover neem wat u het schoonste is, en tel het overige niet."
;
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Waarom zeg ik dat niet? Omdat ik een zwak inconsequent
schepsel ben, die fraai redeneert over de onwaarde van fortuin,
en toch niet sterk genoeg wezen zoude om zonder grieve te
zien dat zyne vrouw in een katoenen japonnetje gekleed ging
als eene andere mooi getoiletteerd was. Hoe kinderachtig, hoe
kleingeestig ! Wel verre van nu te lagchen over myn schryven
van 1835, zoude ik my toen geschaamd hebben als men my had
kunnen voorspellen wat ik tien jaren later schryven zoude. Ik
ben niet vooruitgegaan sedert dien tyd ! Of is dat het verstand
dat met de jaren gekomen is is dat de vrucht van ondervinding,
is dat levenswysheid? De duivel hale dat verstand, die vrucht
is bitter, die levenswysheid zoude my gek maken.
Laten de bovenstaande curieuse tirades u tot een staaltje
strekken van hetgeen er in de laatste dagen in my is omgegaan.
Myn slecht humeur zal u niet meer bevreemden, als ik u zeg
dat gedachten als de bovenstaande mynen tyd nagenoeg geheel
hebben aangevuld, slechts nu en dan afgebroken door het lezen
van uwen allerliefsten brief, — ook zult gy het my vergeven
dat ik u deelgenoot maak van myne verdrietelykheden ... .
Everdine, ik heb u zoo lief !
Gintong, 7 October. Wat „Gintong" is zal u straks duidelyk
worden, lieve meid, en geloof niet dat de gaping die er in den
datum bestaat ook in myne gedachten heeft plaatsgevonden. ik
heb trouw aan u gedacht, en my op reize menigmaal by u,
maar nooit of zelden u by my gewenscht. De redenen zullen u
blyken als gy het volgend interessant (1) reisverhaal ten einde
toe wilt nalezen, hetgeen zeer voor uw geduld prouveren zoude.
Zaturdag 's morgens ging ik vergezeld van een jongen van
Buitenzorg op weg, ik had Gouvernements paarden aangevraagd,
dewyl myn paard van Batavia zeer ziek op Buitenzorg was aangekomen. Na een halve paal gereden te hebben viel het paard
van myn jongen neer. Ik liet het terug brengen en myn jongen
op het myne ryden, daar ik het te voet gaan verre prefereer
boven het zitten op zulk een ellendig dier als er door het Gouvernement aan in dienst reizende ambtenaren verstrekt wordt.
De distantie van Buitenzorg naar Krawang is in eene regte lyn
zoo groot niet, doch men moet belangryke omwegen maken.
Ik had my natuurlyk zoo goed mogelyk geinformeerd naar den
te nemen weg dezelve leidde grootendeels van de postroute af
over particuliere landen, namelyk Tjiloear, Tjitrap en Tjilingsie,
welke alle onder buitenzorgsch grondgebied behooren, vandaar
over Bekassie (bataviasche ommelanden) naar het Krawangsche.
;

-
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Toen ik B/zorg verliet, rekende ik er half en half op dat ik by
een der landeigenaren wel een goed paard zoude oploopen,
hetgeen my hoogst welkom wezen zoude, daar ik my eenigszins
onwel gevoelde, en dus niet voor myn genoegen liep. Op Tjitrap
vond ik niemand tehuis. Ik ging echter zitten en vraagde eenen
jongen my een kop thee te geven, hetgeen hy niet dorst te doen.
Na eenige vergeefsche pogingen om denzelven daartoe over te
halen ging ik mooi knorrig verder en liep den vervelenden weg
zeer verdrietig voort. Myn jongen hield my te paard by, hetgeen
hy wel zou gelaten hebben als ik op weg naar Parkan Salak
geweest was ! Ik kan u myn onaangename gemoedstoestand niet
beschryven. Tegen den middag kon of wilde ik niet langer loopen. Ik hield halt by eenen inlander die my warm water en
ryst voorzette, daar viel ik door de hitte bedwelmd in slaap.
De streken zyn daar veel heeter dan in de Preanger wyl het laag
vlak land is. Ik sliep op de bamboezen baleh-baleh een paar
uren, beloonde den man door hem een bonnetje te geven op
Van Rees te B/zorg (ik had nagenoeg geen geld by my) en
ging verder ofschoon ik door hevige regenbuyen zeer nat was
geworden, dewyl ik hoopte dien avond Tjilingsie te zullen bereiken, waar my naar ik meende een goed onthaal wachtte. Eerst
tegen zeven ure, ik had loopen dwalen door en over moeras
en rystvelden, was ik by het schoone landhuis. Ik liet den jongen zeggen dat er een heer was die om nachtverblyf verzocht
men liet my vóór, buiten de galery, staan. Na lang wachten ging
ik op den stoep zitten, eindelyk kwam de jongen terug met de
volgende boodschap : „Mynheer moet het niet kwalyk nemen,
doch daar Mevrouw alleen te huis is kan zy niemand ontvangen." Myn reeds zeer verdrietig humeur werd hierdoor niet
vrolyker. Ik zond den jongen andermaal naar binnen. „Zeg
aan Mevrouw dat ik vermoeid en onwel ben, dat ik 26 à 28 paal
geloopen heb, dat ik niet weet waar ik den nacht zal doorbrengen en dat ik my met een matje en een kussen in een bygebouw
behelpen wil." Het antwoord was hetzelfde. Daar stond ik in
het donker op eene geheel onbekende plaats, afgemat en verdrietig en eene Europeesche vrouw weigerde my een nachtverblyf. Ik was verontwaardigd. ik liet Mevrouw groeten en
zeide tot den jongen dat ik eene boodschap aan den heer Arnold
had, welke ik op den muur wilde schryven. Die jongen zal we l.
gedacht hebben dat dit eene wonderlyke manier van corresponderen was, hy lichtte my met eene lantaarn by, en ik schreef
het volgende op eene der pilaren met goed groote letters welke
;
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ik hem verzocht niet uittewisschen, daar het eene belangryke
tyding voor zynen Heer bevatte:
0, zoek gastvryheid eer by Turk en Arabier
En roem de deugden niet, die in dit land eens blonken,
'k Liep zes en twintig paal van Buitenzorg tot hier,
My werd geen stoel gezet, geen dronk werd me ingeschonken.
en daaronder myn naam voluit, opdat 'de heer Arnold als hy
tehuis komt, en my iets over myne inscriptie zeggen wil, my
zoude kunnen vinden. Het is wel is waar zyne schuld niet, maar
die zyner vrouw, doch in allen gevalle schynen de instructies
omtrent het oefenen van hospitaliteit op dat land niet zeer dringend te zyn.
Ik schaamde my voor myn eigen jongen, en liep op goed
geluk voort zonder nog te weten waar ik belanden zoude. Een
inlander (ik geloof een mandoor van het wachtsvolk) liep my
na. Hy had, zeide hy, Notabene, medelyden met my ! — hy
verzocht my by hem te komen, hetgeen ik aannam. By een
inlandsch nachtlampje ging ik zitten lezen, ik heb op reis altyd
een boek by my, en viel na wat ryst gegeten te hebben op de
baleh-baleh in slaap, myn elleboog voor een kussen gebruikende. 's Morgens vier ure ging ik weder op reis. (I. 76-81)
3. flan line.

Poerwakarta, 10 October 1845.

Over myne vooruitzichten op plaatsing zal ik u in latere
brieven schryven, dewyl ik daarvan op het oogenblik niets
bepaalds zeggen kan. Op het laatste gedeelte van het derde vel
sprak ik van een oogmerk dat ik bereiken zal, het is het volgende: Ik moet afwachten of ik in 3 maanden geplaatst zal
worden, en dan zal het nog veel verschillen hoe. Dit zyn de
zwarigheden die my drukken. Dat ik geplaatst word geloof ik
vast; maar eerst dacht ik dat niet elke plaatsing my instaat
stellen zoude u voor goed van Parkan Salak aftehalen. Na lang
overleg is myn voornemen om onze vereeniging niet van een
weinig tractement meer of minder te laten afhangen, en derhalve
verzoek ik u ernstig natedenken over de volgende vraag: zoudt
gy er u in kunnen schikken in den beginne een misschien bekrompen leven met my te leiden, zoude myne liefde u altyd
genoeg zyn, — zoudt gy nooit berouw hebben als u het een en
ander ontbrak waaraan gy vroeger gewoon waart, en zoude
nooit de gedachte by u opkomen dat gy verkeerd hadt gedaan
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den onbezorgden toestand van een jong meisje, tegen de kleingeestige zorg om met het huishoudgeld rond te komen, te verwisselen? Neem nu uwe „routine" te baat, haal u alle voorvallen
voor den geest waarby liefde voor een deficit in de kas is weggevlugt, denk aan de grieve eene rekening onbetaald te moeten
terugzenden, denk dat myne geldmiddelen tengevolge van de
tegenspoeden der laatste jaren zeer onvoordeelig staan, haal u
de meest prozaische gedachten door het hoofd, denk aan de
duurte van boter, aardappelen, kaas enz. (Gy ziet myne lieve,
ik heb ook wel „routine" zoo even zeide ik het tegendeel, vergeef de inconsequentie) en dan lieve beste Everdine, als ge dan
nog zegt wat in uwen brief staat, dat gy moed hebt, dan ... .
Ik geloof dat gy ja zult zeggen, maar bedenk u nog eens goed,
want dat ja is gewigtig, want dan wil ik u vragen om terstond,
zonder iets af te wachten myne vrouw te worden.
Ik heb myzelven alle die vragen voorgelegd en ik geloof tot
alles moed te bezitten, ik heb ja gezegd.
Lieve, lieve Everdine, stel het u eens voor, reeds over een
maand of drie elkander geheel alleen toetebehooren!
Maar denk er toch vooral ernstig over, stel u alles van de
zwartste zyde voor, en bewaar dezen brief .... later misschien,
als wy eens verdrietig mogten wezen, zal dezelve ons kunnen
opbeuren, en elkander herinneren wat wy elkander schuldig
zyn : opregte hartelyke innige liefde! 0 mogt die herinnering
nooit noodig wezen!
(I.
89-90.)
4.

Aan Tine.

Poerwakarta, 14 October 1845.

Als gy my een genoegen wilt doen, schryf dan niet juist op
het oogenblik als er gelegenheid ter verzending is ik heb zoo
gaarne een blaadje van diversen datum met de invallende gedachten van onderscheidene oogenblikken. Bekommer er u volstrekt niet over dat alles dan verward dooréénstaat, voor niemand immers behoeft gy u minder daaromtrent in acht te
nemen dan voor my, — schryf desnoods zóó dat een ander
zeggen zoude : „Welk een zotte brief, zonder zamenhang!"
Myn brief van 10 Oct. is immers ook zoo, gy ziet dus, dat
ik ook op geen verband let. De reden van dit verzoek is, dat ik
dan juist weet, in welke stemming gy sedert de laatste tyding
geweest zyt. Men kan op het laatste oogenblik, eenen brief
schryvende, wèl een voorval van acht dagen geleden mede;
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deden, maar men kan den indruk, dien dat op zich maakte,
niet zóó wedergeven als wanneer men terstond geschreven had.
Beschouw dit toch niet als eene aanmerking, lieve, beste Eefje,
op uwe brieven, die allerliefst zyn, het strekke u veeleer ten
bewyze hoe ik prys stel op de kennis van alles wat er in uw
hart omgaat. Als men altyd in de gelegenheid was om aandoeningen en gedachten terstond op te schryven, zoude men daardoor genoodzaakt zyn zich zelven van naderby en nauwlettender te beschouwen dan als men eene impressie ongenoteerd laat
voorbygaan. Als gy een voorwerp, dat gy honderdmaal gezien
hebt, wilt uitteekenen, zult gy er vormen aan ontdekken, die u
vroeger nooit in het oog zyn gevallen maar waarop gy eerst
gedwongen zyt te letten als gy die vormen in teekening wilt
brengen. Neem hier eens de proef van en wat ik u bidden mag,
lieve Everdine, myne Everdine wees toch geheel opregt — schryf
my alles wat gy denkt, wenscht en gevoelt, --- ik heb daar
immers regt op, myn Engel, gy behoort my toe zooals ik u
toebehoor, -- en dat wil immers meer zeggen dan te zamen
te wonen, te eten en elkanders naam te dragen, — dat beduidt
immers, dat wy in den geest met elkander leven. Denk ook
vooral niet, dat ik u opregtheid verzoek alsof ik dacht, dat gy
onopregt waart, ik bedoel slechts dat gy niet het een of ander
achterhoudt, alsof het niet paste my zulks mede te deelen. Ik
vind over het geheel, dat men gewoonlyk voor het huwelyk te
veel gegeneerd is en ik geloof, dat vele jongelieden zich op een
soort van afstand houden om de schandelyke gedachte : „Laat
ik niet te vertrouwelyk zyn, want .... het mogt eens afraken!"
Dit geldt u niet, myn lieve; -- gy zyt zoo hartelyk als ik hopen
durfde, maar ik werd daar wat bitter, omdat ik aan vorige
dagen dacht, toen men my met zulk een reserve liefhad, my die
altyd zonder reserve bemin. Vindt gy ook niet, dat wy na het
prevelen van eenige woorden uit het burgerstandboek, daarom
elkander niet nader zyn dan nu? Geloof ik niet even heilig dat
gy de myne zyt, als wanneer een, ons onbekend, ons onverschillig ambtenaar onze namen had opgeschreven en gezegd
had : „gaat, gy zyt getrouwd !" Moeten wy eerst als in eene
handelszaak, onzen naam geteekend hebben voor wy elkander
vertrouwen mogen? Ik beschouw u, van den 18en Augustus af,
als iemand, waarop ik regt heb en die hetzelfde regt op my
heeft, — ik acht een kus meer dan een zegel en ik beklaag hen,
die eene legalisatie in het publiek noodig hebben, voor zy elkander durven toebehooren. Onze omstandigheden zyn gelukkig
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niet van dien aard, dat wy tot buitengewone stappen ooit zouden behoeven overtegaan, --- de welwillendheid der familie en
uwe onafhankelyke positie laten den gewonen loop van zaken
toe, maar gesteld eens, men werkte ons tegen of men maakte
u het leven bitter, dan zoude ik op P. S. komen en u als myn
meisje, myne bruid, myne vrouw, noem het zooals gy wilt,
maar in elk geval als de myne, medenemen, zonder op eenige
formaliteit te wachten. En gy, Everdine, zoudt gy in zulk een
geval dat willen? Ik geloof het, -- gy zoudt op myne liefde
vertrouwen,, niet waar, gy zoudt u daaraan geheel overgeven?
0, het behoeft niet, ons aantekanten tegen de aangenomen
wetten, maar in zekeren zin zoude die positie ons nog gelukkiger maken dan een huwelyk. Dan zoude elk liefdeblyk van
weêrszyden na jaren nog ontvangen worden als een geschenk
van waarde, waarmede men gelukkig, waarop men trotsch is,
zonder de liefde doodende gedachte die zoovele huwelyken vergiftigt: „Het kan niet anders, wy moeten wel, want wy zyn
getrouwd
In weerwil van mynen tegenzin in den dwang om elkander
lief te hebben, wilde ik toch maar, dat wy zoover waren, dat
ons die dwang werd opgelegd. Gy zult my van ongeduld beschuldigen, maar waarlyk ik kan haast dat oogenblik niet
bedaard afwachten. Ik ben brandend nieuwsgierig naar uw
antwoord op myn voorstel in den vorigen brief en reken uit of
gy denzelven op het oogenblik al kunt ontvangen hebben. Ik
geloof het wèl, doch vergeet niet my te melden, wanneer gy
denzelven ontvangen hebt, opdat ik in het vervolg wete, hoeveel
posttyd er tusschen ons ligt. Uwen brief van 4 October heb ik,
geloof ik, den 8sten eerst gekregen.
Gy schryft, dat gy tusschenbeide u beangst maakt of gy my
wel zoo gelukkig kunt maken als, enz. 0, myne lieve, hoe
genoegelyk is het my u daaromtrent te mogen geruststellen, en
toch heb ik omtrent u menigmaal hetzelfde gevoel van twyfel.
Dat gy my gelukkig maken zult, betwyfel ik niet, maar of gy
door my gelukkig zult wezen, baart my nu en dan zorg. Maar
waartoe deze angst van wêerskanten, eene bekommering, die
van wederzydsche liefde getuigt. Neen, myn beste, laat ons
gerust wezen, wy zullen beiden gelukkig zyn, want beiden zullen wy vinden, wat wy verlangen, liefde! het overige is niets
waard. Ik droomde den ganschen dag van de toekomst en verdiep my in de kleinste byzonderheden; ik ben als te huis in
hetgeen nog niet bestaat en gevoel my vreemd in de ruimte die
!"
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er tusschen nu en dan inligt. Is u dit ook zóó? Is het u ook,
alsof ik u 's avonds in slaap en 's morgens wakker moest kussen?
(I. 97 100.)
-

5. Aan Tine.

Poerwakarta, 27 October 1845.

De post is nog niet aangekomen. Goddank, men brengt my
een dik pakket van myne bruid; voor ik lees moet ik u in een
haast schryven, dat ik zoo blyde ben.
Een paar uur later. Zoudt gy het kunnen gelooven, myne
Eefje, dat ik uwen brief een geruimen tyd in de hand hield voor
ik denzelven opende? Zonderling! Een oogenblik te voren kon
ik den tyd van de post nauwelyks afwachten en toen ik uwe
hand had gezien, toen ik nu eindelyk had wat ik zoolang
wenschte, was het my als of ik beter genieten zoude als ik nog
een oogenblik wachtte. Ik kan u niet uitdrukken hoe gelukkig
my uw schryven maakt; wy hebben in 't Hollandsch geen
woord voor „savourer". Ik dank u voor uwe liefde, myne Everdine, uwe brieven dragen er blyken van, grooter weldaad kan
my niet geschonken worden dan de genegenheid van een meisje
als gy. 0, al beminde ik u niet reeds vroeger, uwe brieven zouden my u doen liefhebben. Gy zyt zoo vrouwelyk, zoo vertrouwend en overgegeven. ik ben weder voor een geruimen tyd
gelukkig en nog menigmaal zal uw lief „gepraat" door myne
handen gaan, voor ik my zelven erkennen wil, dat ik alles weet
wat er instaat. Gy hebt u braaf gehouden door zooveel te
schryven en zeg toch nooit weder: „alles had wel op éen half vel
kunnen geschreven worden." Ik was ondankbaar genoeg, toen
ik den brief uit had nog op het omslag te zien of daar ook nog
iets opstond. Denk dus nooit, dat een brief van u te lang kan
zyn. Ook ik heb u niets te zeggen, dan dat ik u boven alles
liefheb en dat ik u beloof dat .... neen ik beloof het u niet,
het spreekt van zelf, dat ik u altyd zal liefhebben. ,Ik reken my
even vast aan u verbonden alsof gy reeds myne vrouw waart en
ik houd eene verwydering, door welke omstandigheden ook,
voor onmógelyk. Ik heb u telkens liever myn Engel, omdat gy
zoo geheel en al u over die meisjes beschroomdheid hebt heengezet en my zoo vertrouwt. Uwe openhartigheid treft my en
ik vraag het my zelven waarmede ik het toch verdiend heb, dat
gy my bemint eri zulks niet achter de vormen van zoogenaamde
welvoegelykheid verbergt. Hoe langer ik over ons engagement
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nadenk hoe meer ik inzie dat wy goed voor elkander passen.
Uwe zachtheid zal myne hevigheid temperen en niemand dan
gy kan dit doen, omdat ik alleen voor liefde toegankelyk en
voor gezag al te onbuigzaam ben. Gy zyt juist zoo, als myn
meisje, myne vrouw wezen moet. Ik heb achting voor uwe principes, voor uw karakter en tevens weet ik, dat gy zwak genoeg
zyt om my in de gelegenheid te stellen uw man te wezen. ik
heb u lief, uwe deugden en uwe fouten beide. Ik wenschte, dat
gy meer fouten hadt om ze te vergeven. Is dit ook misschien
eigenbelang ten einde daardoor een soort van regt te erlangen
op uw einschikkelykheid voor myn gebreken? (I. 112-113.)
6.

Aan Tine.

Poerwakarta, 28 October 1845.

Dingsdag. Het doet u genoegen, dat ik zooveel schryf?
Eilieve, ik beschouw alles wat men vóór het huwelyk heeft
ondervonden, aangeleerd, gevoeld en gedacht, als het eigendom
van haar, die een gedeelte van ons zelven geworden is. Als ik 'n
plat, maar vry juist voorbeeld mag aanhalen, verbeeld u dan
twee kooplieden, die jaren lang ieder op zich zelven handel
dreven. Nu gaan zy een compagnieschap aan. Wat is natuurlyker dan dat zy beiden naauwkeurig opgeven, wat zy in de
firma aanbrengen, hoe zy vroeger handelden, waar zy gedwaald
hebben en wat hun gelukte. Als nu een van beiden zeggen
zoude : „goed en geld heb ik niet, verstand van handelen ontbreekt my, want ik heb nooit zaken gedaan, myne boeken kan
ik niet laten zien, want ik hield er geene ...."
Vergeving voor de vergelyking onzer heilige betrekking met
koopmanschap ! Wy brengen onze denkbeelden, onze kennis
(juist of onjuist, men geeft wat men heeft) onze ondervinding
aan elkander ten huwelyk, gy, uwe zachtheid en onbedorven
hart, ik myne liefde en niet veel meer. Het eenige is nog, dat ik
u deelgenoot maak van myne opmerkingen, kunnen ze dienen,
behoud ze, zoo niet laat myne innige liefde het ontbrekende
aanvullen en vindt het goed, dat ik doe wat ik kan door u
myne boeken te laten lezen en niets achter te houden. Daarom
schryf ik u zoovéél. Ik zoude u geheele boekdeelen vol kunnen
schryven en nog had ik u niet alles medegedeeld wat ik sedert
myn 12 à 14 jaar dacht. Misschien is het goed dat ik niet op
P.S. konde blyven. Hoe onórdelyk ik myne ideën, aan u sthryvende, door elkander wierp, het is nog iets beter verbonden dan
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in een gesprek. ik wil dat gy my geheel zult kennen, voor wy
elkander wederzien, -- ten minste voor zooveel mogelyk. Geheel en al kan niet, niemand kent zich zelven. In de gewone
maatschappelyke beteekenis van het woord ben ik een goed
mensch, maar Everdine, als ik op dit oogenblik moest sterven,
-- als een engel, die my in het laatste oogenblik opriep om de
waarheid te zeggen, de waarheid zoo rein als God, my afvraagde : „zyt gy een goed mensch geweest?" dan zoude ik huiveren.
(I. 116-118.)
7.

Aan line.

Poerwakarta, 28 October 1845.

Gy weet wat wy toekomst noemen : onze kinderen. Waarom
zouden wy daarover niet mogen spreken! Mag ik het u niet
zeggen gy, die de Moeder myner kinderen wezen zult, dat ik
daarop hoop en daarnaar verlang ! Men mydt dit gewoonlyk,
men laat een meisje meestal onaangeroerd op dit chapitre en
loopt uit eene, myns inziens verkeerde schaamte over het voornaamste, het zaligste, als iets onpassends heen. Al ware het by
andere meisjes niet goed, myn meisje zal het my vergeven als ik
haar als vrouw, niet als kind toespreek. Niet waar, myne
Everdine? Mogen wy niet vertrouwelyk zyn, wy die éen doel,
éen belang, éene toekomst hebben? Over het geheel worden
sommige zaken, naar myn gevoelen, te zeer omsluyerd. Men
doet wél de verbeelding der kinderen rein te houden maar die
reinheid wordt niet bewaard door onwetendheid. ik geloof eerder dat het bedekken van iets, den knaap en het meisje te meer
naar de waarheid doen gissen. Men spoort uit nieuwsgierigheid
zaken na, die ons zonder moeite medegedeeld zynde, weinig of
geen belang zouden inboezemen. Ware die onwetendheid nog
te bewaren, dan had ik er vrede mede maar dat kan niet; het
kind komt in aanraking met andere kinderen, het krygt boeken
in handen, die het tot nadenken brengen; juist de geheimzinnigheid, waarmede het toch begrepene door de ouders is behandeld, verhoogt het verlangen meer te weten dat verlangen,
slechts gedeeltelyk bevredigd, slechts ter sluik voldaan, verhit
het hart en bederft de verbeelding, het kind zondigt reeds en
de ouders meenen nog dat het niet weet wat zonde is!
Ziet gy wel, dat ik u acht, dat ik uwe inborst op prys stel,
dat ik u als vrouw behandel? Zoude ik niet bang zyn zulke
dingen met een ander meisje te toucheren? Ik weet, dat gy van
;
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het onderwerp, als het ware schrikt, en dat gy u over myne
stoutheid verwondert. Er moet niets tusschen ons zyn, geene
mode, geen wet, geene schaamte, wy moeten elkander alles durven mededeelen. Niet by elk engagement zoude ik het zoo goed
vinden, maar als God wil, zyt gy spoedig myne vrouw en ik
wil niet erkennen, dat myne vrouw den dag voor ons huwelyk
een kind was. De betrekking is ernstig, verheven en niet onderworpen aan willekeurig ingestelde regelen van welvoegelykheid.
Denk echter nooit, dat ik de welvoegelykheid zelve minacht.
Ik spreek slechts van willekeurige regelen. Ik geloof niet indelicaat te zyn en ben zelfs nauwgezetter op sommige punten dan
anderen. Zoudt gy het wel kunnen gelooven, dat ik eigenlyk
niet gaarne in gezelschap van anderen, een kus geef? Dat ik, als
ik getrouwd was, gaarne zoude zien, dat myne vrouw hare
slaapkamer à part had, dat ik daar niet zoude willen komen dan
na vooraf geklopt te hebben, enz. Dat zoude hoofsch wezen,
denkt gy en ook ik zoude die inspraak mistrouwen als men my
geleerd had zoo te zyn. Dat is echter het geval niet, het is myn
gevoel van welvoegelykheid, dat my dit zegt en daarom hecht
ik er waarde aan. Ik ben juist niet heel „du monde", maar wat
ik nog van wellevendheid weet, heb ik, geloof ik, nooit geleerd,
alles spreekt, vind ik, van zelf. Schryf my opregt, myn beste
lieve, wat gy dacht, toen gy de vorige bladzyde laast. Ik beoog
met al myn schryven het groote doel, elkander goed te leeren
kennen; help daartoe mede door u niet achter uwen meisjeswaayer te verschuilen als ik u over dingen spreek, waarover
nooit iemand, ten minste geen jong mensch, u sprak. Denk,
dat ook niemand u zoo nà bestaat als ik. Ik beschouw u als
myne naaste, gy zyt my nader dan broeder of zuster, nader dan
myne moeder. Dat wy nog niet gehuwd zyn, is maatschappelyk,
burgerlyk, onze betrekking is nu voor ons reeds hetzelfde. Ik
weet het zeer goed, een meisje moet gereserveerd zyn, het is
zoo, — eene al te groote vertrouwelykheid in uwe uitdrukkingen zoude u kunnen compromitteren als misschien de zaak niet
doorging, als de omstandigheden ons beletten om man en vrouw
te worden of als ik misschien valscj genoeg was om uwe liefde
en vertrouwelykheid met ondank te beloonen en u niet meer
lief had. Begryp eens als ik, die jong ben en geneigd om amourettes aan te knoopen, u niet beminde, maar my slechts eenige
maanden met uwe liefde wilde amuseren. Zoo iets gebeurt wel.
Dan zoudt gy ongelukkig zyn als gy my al te veel vertrouwd
hadt.
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En daarom juist, vertrouw my geheel en al. Zet uwe rust,
uwe toekomst, op het spel en zeg by u zelven : „ik zoude niemand meer vertrouwen als hy my bedroog!"
0, uwe brieven toonen het, dat gy my liefhebt; ik zoude
het doode schrift willen kussen waarin gy uw levendig hart
uitstort. Weet gy wel, dat gy onberaden doet, uwe liefde zoo
geheel en al prys te geven aan iemand van wien gy niets weet
dan hetgeen hy zelf u verkoos te zeggen. Hebt gy zooveel
menschenkennis, myne Eefje, dat gy dadelyk opregtheid van
valschheid kondet onderscheiden? Waagt gy niet wat veel?
Daarom juist heb ik u zoo lief. Gesteld eens, ik hadde op
Batavia geene ernstige bedoelingen gehad, dan zoude ik u lief
gekregen hebben om de onvoorzigtigheid, waarmede gy u op
Bolang met my inliet. Henriëtte zoude in gelyk geval heel anders
gedaan hebben en zy zoude gelyk hebben gehad, zy zoude getoond hebben „routine" te bezitten, maar niet die hartelykheid,
welke my in myn meisje zoo aantrekt, maar waarvoor ik eene
dochter zoude waarschuwen, omdat daarvan in de wereld dikwerf misbruik gemaakt wordt. In ons geval, lieve Everdine, is
het goed geweest. Ik heb u ernstig lief en zal tot ons laatste
oogenblik u danken voor het vertrouwen, dat gy in my schynt
gesteld te hebben, voor nog iemand u zeide, dat ik te vertrouwen was!
Uw schryven omtrent uwe opvoeding en die uwer zusters,
heeft my byzonder genoegen gedaan. Maar, lieve, waar bleeft
gy na den dood uwer Moeder? Gy noemt dit beproevingsjaren.
Hadt gy het toen zoo moeyelyk? Ik heb met leedwezen gezien,
dat Sophie onopregt is. Gy hebt wel gelyk, dat dit een heel erg
gebrek is. ik ken geen grooter fout, maar ongeneeslyk is het
niet. Ik wil hierover nu niet schryven, daar het toch nog, helaas,
niet zoover is om eene beslissing omtrent haar te nemen, maar
als ik op P. S. kom, zal ik haar nauwkeurig gadeslaan en dan
zullen wy veel over haar spreken. Uw verlangen zal altyd op
den voorgrond staan.
Ik was ook verre van opregt in myne kindsche jaren en nu
schikt het redelyk wel en ik herinner my nog zeer goed welke
prikkel my tot rondheid heeft aangedreven. Het was eergevoel.
Ik begreep, dat het lafhartig was, de waarheid niet te durven
zeggen. By een meisje als Sophie echter, zal dit anders moeten
aangevat worden. Wy zullen zien.
Eene zaak spyt my ernstig en dit kwam my in de gedachte
toen ik de volgende woorden uit uwen brief las : „myne liefde
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is innig, opregt, zooals ik nooit gevoeld heb". 0, lieve Everdine,
waarom kan ik ook niet met een zoo vol hart liefhebben, waarom moet ik altyd zeggen: „ik had haar ook zoo lief !" Waarom
zyt gy myne eerste liefde niet, zooals gy zegt, dat ik de uwe
ben. Gy verdient het, dat ik u liefheb zooals ik in 1840 beminde,
-- thans ben ik verstandiger, wyzer, omzigtiger, hoe zal ik
het noemen, maar ik had u zoo gaarne de aandoeningen van
dien tyd gegeven, want gy verdient een eerste liefde. Gisteren
avond, terwyl ik aan u zat te schryven, kwam my de tyd voor
den geest, toen ik aan haar schreef. ik stond op en nam eenige
brieven van haar, welke ik naast de uwe legde. Welk een onderscheid ! Gy zyt hartelyk, vertrouwend en geeft u geheel aan my
over, zy was voorzichtig, gereserveerd en durfde nauwelyks te
fluisteren wat gy luid zegt. En toch schrik ik nog als ik haar
naam hoor, toch beefde myne hand toen ik een verdroogde
bloem aanraakte, die zy my vyf en een half jaar geleden gaf.
Wat is dat reeds lang geleden, hoe sterk moet de liefde geweest
zyn, die zoo gedwarsboomd, niet verloren ging by al die ontmoetingen, die my naderhand ten deel vielen. Op dit oogenblik
nu ik u opregt innig liefheb, nu ik u de heilige belofte doe, alles
te zullen in het werk stellen om u gelukkig te maken, op ditzelfde oogenblik is het nog altyd myn vurigste wensch, haar
weder te zien en haar gelukkig te vinden. Misschien doe ik dan
de overtuiging op dat ik nu niet zoo zeer haar liefheb, dan wel
de herinnering aan haar, (begrypt gy dit?) misschien zal ik,
haar ziende, zeggen : „neen, dat is het beeld niet, waarvan ik
droomde, dat ik in myn hart omdroeg tot ik gek werd ... .

misschien ...."
Hoe het zy, God gave dat zy gelukkig ware ! Zy is het niet.

Ik heb eenige maanden geleden, haren broeder gesproken,
hy heeft het my gezegd. Welligt schryf ik eens aan hem, —
dat heet : — aan haar. Als ik dit doe, zal ik eerst den brief aan
u zenden. Dit is geene deugd van my, het is niets dan pligt,
want gy hebt hier regt op en zoudt reden hebben my te beknorren, als ik u in zulk een punt passeerde. Ik kan het u niet
genoeg zeggen, dat ik u geheel als de myne beschouw, en my
met dezelfde banden aan u verbonden reken, alsof gy reeds
mynen naam droegt. Vreemd zou het ieder ander schynen, dat
ik zoo over een vorige liefde met u spreek, maar u bevreemdt
het immers niet, myn lieve? Gy begrypt immers wel, dat het
juist een bewys is van myne liefde voor u en van myn vertrouwen op uwe liefde tevens, dat ik daarover spreken durf. Onze
21

liefde is immers niet als Don Quichot's helm, dien hy niet dorst
te beproeven, omdat hy wist, dat het ding niet tegen den slag
zoude bestand zyn?
Mag ik gissen wat gy dacht toen gy het huisje van Mevrouw
Holle zaagt? Mag ik gelooven, dat gy er van droomdet hoe
gelukkig wy in zulk een huisje met elkander wezen zouden.
Ik kan u niet zeggen hoe menigmaal ik zulke gedachten had.
Ik zie geen woning of ik denk er by: „Ook dáár zouden wy
elkander kunnen liefhebben" en het scheen my wel eens toe,
dat wy elkander nader zouden zyn, naarmate ons huisje nauwer was.
Van Heeckeren heeft gelyk, myn hart juicht hem toe als hy
zegt: „Stel niet uit!" zouden wy niet onverstandig doen lang
te wachten? Kan dat lang wachten ons geluk vermeerderen?
Stelt gy u van ruimere inkomsten meer genot voor? Neen, dat
doet gy niet, hartelyk meisje; gy zyt juist zooals myn meisje
wezen moet. Ik wenschte dat wy ryk, schatryk waren en veel
magt bezaten, -- maar ik wensch dit niet omdat ons huisselyk
geluk daarvan afhankelyk is, ik wensch dit om andere redenen die naar buiten werken. Ik zoude geld en magt willen
hebben om te helpen waar myn gevoel my dringt, om te ondersteunen en te redden waar smart is -- voor my zelven vraag
ik niets dan eene brave, godsdienstige, liefhebbende vrouw en
dat heb ik in u gevonden, daar dank ik God voor!
ik geloof opregt, dat het jammer is, dat ik niet hoog in de
wereld sta. Ik zoude kunnen klimmen, ja -- maar de tyd, dien
wy beleven is te kort na 1790-1812. Er zullen nog jaren verloopen eer het onderste weder boven komt. ik had tachtig jaar
vroeger of zoo veel later willen geboren zyn. En toch 22 jaar
geleden had ik plannen, gewelddadige, misschien onuitvoerbare
plannen waarvan het hoofd my duizelt. Thans heeft zich alles
opgelost in de begeerte om stil gelukkig te wezen. Ik geloof, dat
ik het verstandigste . gekozen heb.
Gy roemt myne goedhartigheid. Let er eens op hoeveel daarvan op rekening van ydelheid gesteld moet worden. Het is waar,
ik stel dikwyls het genoegen van anderen boven eigene vreugde,
maar lieve, het is niet alles goud wat blinkt. Ik zal, met u sprekende, my zelven pryzen, als ik geloof dit te verdienen zonder
vrees dat ik my bespottelyk maken zal door eigen lof: ik zal
dit te meer doen, opdat gy daardoor overtuigd wordt dat het
geene modestie is als ik u myne gebreken zeg maar enkele waarheid. ik zal u die goedhartigheid zoo goed mogelyk uitleggen,
;
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daar ligt eerzucht in, trots, eigenliefde, verwaandheid en eene
menigte van waarlyke ondeugden; dit is geene zedigheid. Er
zyn stille en blinkende deugden. Iemand, die zyne pligten vervult, zonder dat daarop gewezen wordt, zonder dank, lof of
voordeel staat verre boven dengenen, die door eenige hoedanigheden uitblinkt en daarmede misschien eenig nut sticht, maar
aan den anderen kant veel nalaat wat voor moest gaan. Ik heb
aanleg een edel mensch te zyn, maar het zal lang duren eer ik
een goed mensch ben. ik heb kracht tot zelfopoffering, maar
niet altyd, zelfs zelden tot eenvoudige plichtsbetrachting. ik
zoude zooals de zeer menschkundige Lafontaine zegt, kracht
en moed hebben een rots te verzetten, maar het dagelyksch
verleggen van een veêrtje zoude my te zwaar vallen. Het streelt
de ydelheid niet genoeg een kleinen pligt te vervullen ! „Laat
dat gewone menschen doen!" zegt de verwaandheid „my voegt
ander werk" roept de trots, „men zal van my spreken" fluistert
de eerzucht en de heerschzucht vleit zich „ontzien te zullen worden". Neen, lieve Everdine, er valt op datgene wat goed in my
schynt zooveel af te dingen. Myne opregtheid, als ik aan u
schryf, bevalt u, dit is natuurlyk, et je me fais un piédestal de
mes fautes, het is ydelheid. Ik weet bovendien, dat in het huwelyk geen geluk mogelyk is zonder die opregtheid .... dus is
het eigenbelang. Noemt gy het eene deugd als een misdadiger
in de hoop daardoor zyn vonnis verzacht te zien dus ook
uit eigenlaag zyne misdaden bekent? Ik ben dikwyls geprezen maar verdiende het zelden meestal was verregaande eerzucht de bron waaruit dingen voortkwamen die men schoon
vond .... Ik herinner my een kleine gebeurtenis.
Ik wandelde op een Zaturdag met myn broeder Willem, die
helaas niet meer leeft — hy was een allerliefste jongen en drie
jaren jonger dan ik — op de Hoogesluis te Amsterdam. Ik herinner my zeer goed, dat het juist zaturdag was, omdat er veel
Joden op de been waren. Voor ons uit liepen twee joden kindertjes, een jongetje en een meisje. Het waaide hard en het
meisje, dat het toezigt over haar broertje scheen te hebben,
vermaande hem zyn mutsje goed vast te houden. ik onthoud
nog al goed kleinigheden, het was een fluweel baretje met
schotse ruiten om den rand. Het mutsje waaide af en rolde
over de steenen tot de wind het naar den kant ... .
Herinnert ge u die laagte naast de hooge sluis, daar waar
een soort van tuintje is, byna au niveau van het water? Daar
waaide het mutsje in.
;
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De jongen, die vergeefs het ding tot by de leuning was nageloopen, huilde en het meisje scheen bang te wezen voor berisping als zy te huis kwam, het arme kind wrong de handen en
zag zoo bedroefd naar beneden ... .
Men vraagde een man, die in een schuitje de brug doorvoer,
het aan te reiken. Hy wilde niet. Wie houdt zich ook op om
het mutsje van een jodenkind, wie let er op het geschrei van
een jodenmeisje !
Ja men lette er op om eene reden te hebben tot stilstaan by
den weg.
Gy weet hoe men in Europesche steden om elke kleinigheid
zamenschoolt, hoe ieder vraagt: „wat is het?" en niemand
vraagt: „kan ik helpen?"
Toen de laatstaangekomenen eenige oogenblikken later vraagden: „wat is er?" was het antwoord: „Daar is een jonge heer
naar beneden geklommen om het mutsje van dat kind terug te
halen." Die jonge heer was ik, natuurlyk.
Men hielp my met een touw naar boven, want ik kon niet
tegen den gladden regten muur op. Ik scheurde myne kleederen
en schaafde my de handen, maar niet genoeg naar myn zin.
ik heb in myn leven weinig genot gehad, dat boven de aandoening ging, die ik gevoelde toen ik weder boven stond. Ik wilde
myn portret wel hebben van dat oogenblik. Twintig of dertig
menschen, allen lieden van geringeren stand en meest joden,
juichten my toe. Een oud man, dezelfde die het touw had gegeven, gaf my de hand en zeide: „Jongeheer, het zal u goed gaan!"
Myn lieve Willem riep als of hy grootsch was : „dat is myn
broêr, Eduard" en ik ... .
0, die vervloekte ydelheid ! ik gloeide van genot. Ja, ik was
wel blyde om de vreugde van het kind, dat voor knorren der
ouders gevrywaard was, maar dit was het niet, --- als ik daarom
alleen verheugd ware geweest, zoude het voor myne goedhartigheid pleiten, neen „ik had myn loon weg." Alles zag op my,
alles noemde my, alles prees my ! Die- menschen zouden my op
dat oogenblik gehoorzaamd hebben als ik — kleine jongen —
hen iets gelast had. ik nam de voorspelling van den ouden man
aan als iets natuurlyks en ik liep dien dag op stelten des hoogmoeds voort, ieder aanziende alsof ik vragen wilde : „groet gy
my niet, my ...."
Heb my lief, Everdine, als gy kunt .... maar acht my niet
te veel. Stel het vuurwerk, dat schittert, niet boven het lampje,
dat licht geeft. (I. 121-130.)
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8.

Aan Yine.

Poerwakarta, 29 October 1845.

Geene betrekking zoude my beter passen dan die van schryver dat heet, als ik my eerst een jaar of tien oefende en er my
geheel op toelegde. Als ik fortuin had, genoeg om middelmatig
te leven, geloof' ik waarlyk, dat ik alle andere bezigheden, die
my toch nimmer aanstaan, aan een zy zette. Uwe onlangs uitgedrukte vrees, dat ik dan te veel in hoogere kringen rond zou
dwalen enz., was immers scherts? Ik zoude my juist laag by
den grond houden, --- ik zoude menschen schilderen en die
vindt men niet hoog. Help my wenschen, myne Eefje, dat er
een tyd mag komen, waarin ik my om den broode niet behoef
te bekommeren, waarin ik acht uren daags menschen zoek om
de overige acht uren te besteden tot het opschryven van hetgeen
ik gevonden heb. Ik zeg dit verkeerd, -- voor het laatste heb
ik drie maal meer tyd noodig.
„Er is over Constance's verjaardag niet gesproken etc." Het
is lief, kiesch en welwillend, -- maar lieve Everdine, is het dan
zoo verschrikkelyk als iemand sterft? Is het dan niet waar wat
er in het N. T. zoo uitdrukkelyk gezegd wordt, dat de dood
zyne verschrikking verloren heeft? Is de hoop des wederziens
zoo zwak, en het vertrouwen op een leven na dit leven zoo
wankel? Zeggen wy niet „zalig zyn de dooden, die in *den
Heere sterven !" en bouwen wy zoo weinig op die zaligheid, dat
wy bevreesd zyn de kleine wond aan te raken, die ons daartoe
onvermydelyk moest geslagen worden. Ik hoop, lieve vrouw,
dat als ik voor u mogt sterven gy op den jaardag van mynen
dood zeggen zult: „Heden ging myn Eduard van my af, — dat
smartte my zeer, hy werd opgeroepen om „naar huis" te gaan
--- dat verheugt my meer. Myn vreugde is grooter dan de
smart." Daar hoort sterkte toe, lieve Everdine .... sterkte?
Als men gelooft Men kan het geen sterkte noemen, het
spreekt van zelf.
Als gy er over denkt als ik, moeten wy elkander geene
cadeaux maken. Ik vind dat alles wat wy hebben, ons beiden
behoort, of liever, — ik heb niets. Zouden wy door geschenken onze liefde beter kunnen bewyzen dan door vertrouwen?
Ik geloof, dat gy dit wel met my eens zult zyn. Het staat, vind
ik, zoo kinderachtig om iemand by wyze van toegift, beuzelingen te schenken, als men elkanders hart geheel en al bezit.
En toch zyn er velen, die meenen zouden, niet goed geëngageerd te zyn als men geene cadeaux had ontvangen!
,
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0, de 19e eeuw is nog verre van beschaafd!
Ik zal het als een geschenk rekenen, als gy my eiken morgen
wakker kust en zegt : „Eduard, het is tyd om op te staan, wy
zullen elkander van daag regt liefheben, niet waar?"
En 's avonds zal ik zeggen : „ik dank u voor uwe liefde van
heden myne Everdine !" en dan kus ik u.
Zie, dat zullen onze geschenken zyn.
En als wy sterven, zullen wy elkander danken voor het geheele geluk van ons leven, voor de bewezen hulp op de reis
naar boven! ik bedoel niet, dat gy of ik elkander nooit iets
zouden mogen geven, maar ik houd niet van die geschenken de
convenance die men in de bruidsdagen op een tafeltje legt,
opdat de aanwezigen, die tot maatstaf zouden kunnen nemen
om na te rekenen hoe lief men elkander heeft ... .
Maar toch, lieve bruid, zend my een lok uwer haren.
(I. 139-140.)
9.

Aan Tine.

Poertuak.arta, 5 No v ember 1845.

Er zyn oogenblikken lieve Everdine, waarin ik geen eenvoudige optelling doen kan ! Ik weet zeer goed, dat men my voor
bekwaam houdt (lieve Everdine, noem dit geene verwaandheid;
opregtheid gaat boven modestie, denk dat ik zoo aan u schryf)
maar men beoordeelt my verkeerd. Ik veronderstel, dat gy nooit
iets van J. J. Rousseau hebt gelezen, maar die man had dezelfde
ongeschiktheid voor het dagelyksche leven. Hy was bevreesd,
dat hy zyne kinderen geene goede opvoeding zoude kunnen
geven en deed ze in een vondelingshuis en toch was hy zelf
de schryver van het heerlyke werk „Emile, ou de l'éducation";
ik heb dat werk en hoop u later daarin eenige schoone, stoute
passages aan te wyzen. Rousseau zag het zelf in, dat hy in de
wereld niet paste, daarom zonderde hy zich af, en schreef. Het
publiek stond verstomd over zyne wysheid, men waardeerde
zyn werk, hetgeen blykt uit de vele vyanden, die hy had, omdat
men zyne meerderheid gevoelde, — men deed hem herhaalde
aanbiedingen om een post of zoo iets aan te nemen. Hertogen
en prinsen riepen hem om hunne kinderen op te voeden, om
hun minister te wezen, men wilde zyn gevoelen weten over
staatkunde, staathuishoudkunde, financiën, -- men wilde zyne
fortuin maken, — alles wees hy af, want hy wist, dat hy tot
niets bekwaam was, dan tot denken. In de wereld echter heeft
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men menschen noodig, die tot alles bekwaam zyn, behalve
denken. Ik geloof, lieve Everdine, dat gy ook meent, dat ik
bekwaam ben. Het is niet zoo. Ik denk niet zoo stout, zoo verheven als J. J. R. maar zyne onbekwaamheid voor het dagelyksch leven heb ik, helaas geheel en al. Op Natal was ik juist
aan het nadenken van een uitgebreid plan om de hollandsche
geldmiddelen te herstellen, toen ik in myne eigene kas geld te
kort kwam. Toen ik kommies by de Rekenkamer was, heb ik
een werk, dat my jaarlyks opgedragen was, geheel in de war
laten loopen en naderhand is het door een jong inlandsch kind
zeer goed waargenomen. Toen ik nog school ging, kende ik
nooit myne les, en ik heb nooit het werk afgehad, dat my in
vakantie-tyd was opgedragen. Dit is niet overdreven, maar letterlyk waar. Hier op Poerwakarta weet ik nog den weg niet, en
toen ik op de Rekenkamer al een jaar gewerkt had, ben ik
's morgens eens de verkeerde trap opgegaan en ik had moeite
myn kamer te vinden. Ik ben menigmaal in de verzoeking geweest om alle hoop op avancement geheel op te geven en ergens
klerk te worden om volstrekt niets te doen dan te copieëren,
ten einde niet genoodzaakt te zyn my toe te leggen op zaken,
die my walgen. Er moet een sterke prikkel zyn, die my er toe
dryft om notitie te nemen van hetgeen er voor my ligt of ik
behandel het met een dwalend, afgetrokken hoofd en ik mag
van geluk spreken, dat myn werk nu en dan goed uitvalt.
(I. 147-149.)
10. Aan

Tine.

Poerwakarta, 6-7 November 1 845.

Ik wil u een kleine vertelling doen, die in zooverre van andere
vertellingen verschilt, dat ik niet begin met: „er was eens",
maar „er zal eens wezen". Luister goed, myne lieve, het gaat
u direct aan. Er zullen eens in zeker jaar op zekeren dag twee
menschen hun trouwdag vieren. Beiden zullen vroeg opstaan,
want zy zullen denken, dat die dag te schoon is om te verslapen. Zy zullen God danken, die hen voor elkander in het leven
liet en zy zullen een huisselyk feest vieren. Omtrent zoo iets
heeft de verhaler zyne eigene ideën en hy verzoekt de lezers of
hoorders hem toetestaan dat hy de feestviering naar zyn fantaisie inrigt. Er zal niet gedanst worden of gespeeld, er zal
tourrooi wezen noch carousselryden en er behoeft niet eens
hoerah geroepen te warden. Als die menschen een tuin hebben
.
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waar men 's middags lief zitten kan of anders in een binnenkamertje, zult gy hen zien, digt byeen. De man heeft een klein
pakje in- de hand en de vrouw, die thee schenkt (ik laat hier
een voornaam gedeelte van de scène weg, --- ik heb nog geen
antwoord op myne vraag of ik stout mag wezen), de vrouw
vraagt.
„Wat heb je daar, Eduard?"
„Papieren, lieve. Wilt gy, dat ik ze u voorlees?"
„O, ja, als het iets belangryks voor my is."
„Dat juist niet, het is niets nieuws voor u."
(Dan wordt de vrouw nieuwsgierig en dwingt hem vriendelyk om toch te zeggen wat het is. Eindelyk geeft hy toe en
begint te lezen:
„Parkan Salak, 29 Septr. 1845. Dank, hartelyk dank, beste
lieve Eduard, dat gy my zoo spoedig ...."
(Dan laat de vrouw een kopje vallen en springt naar hem toe).
„Lieve Hemel, dat is een brief van my .... dat is myn
schrift ... .
„Juist, lieve Everdine, het zyn alle uwe brieven. Ik heb ze
den dag na ons huwelyk in een pakje gesloten en ze na dien
tyd niet weder willen lezen, om heden dezelve voor het eerst
terug te zien. Hebt gy myne brieven ook nog, lieve beste
vrouw?"
In een wip is zy weg en haalt ze. Dan worden de oogenblikken herdacht, toen men trouw beloofde, de brieven worden
voorgelezen en de vriendelyke glimlach en de handdruk en de
kussen mogen het getuigen, dat zy zich niet bedrogen hebben
in 1845. 0, dat zal een zalig oogenblik wezen!
Dan worden de brieven zorgvuldig weggesloten tot een volgend jaar, en elk jaar zullen zy op nieuw zeggen : „neen, neen
wy hebben ons niet bedrogen, wy hebben woord gehouden!"
Dat geve God, lieve, beste Everdine. Hoe vindt gy die vertelling, dien wakenden droom vit de toekomst?
Gy vraagt zoo belangstellend naar myne familie. Dat ik een
burgerjongen ben, weet gy reeds. L'homme est .... un étrange
problême.
Zoudt gy het kunnen gelooven, myne lieve, dat ik die waarlyk geheel en al op uw hart vertrouw, die groote opofferingen
van u zoude durven vergen uit naam onzer liefde en voor wien
derhalve alle kleingeestige bezwaren geheel en al moesten wegvallen, -- zoudt gy wel gelooven, dat dat onderscheid in stand
(dat werkelyk bestaat) my hindert, dat ik er my dikwyls ver,
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drietig over maak? Ik gevoel zeer goed myn waarde, ik weet,
dat ik hooger sta dan menigeen die tot den aanzienlyksten stand
behoort, ik zoude my zeer goed overal op het standpunt weten
te plaatsen waar ik staan wilde en toch, ben ik kinderachtig
genoeg om den goeden degelyken burgerstand, waartoe ik behoor, te minachten, -- neen dat is het woord niet, ik had moeten zeggen, dat het my moeyelyk valt dien nu en dan niet te
verloochenen, uit vrees welligt, dat ik zoude beschouwd worden
als daartoe geheel en al te behooren en dit is zoo niet.
Gy, lieve Everdine, bewoondet in Amsterdam een mooi huis,
in een aristocratische buurt, niet waar? Gy schreeft in uwen laatsten brief „hoe menigmaal heb ik misschien het huis uwer
ouders voorbygewandeld zonder te weten, enz." Dat is waar,
lieve engel, maar als men het u had kunnen voorspellen, zoudt
gy misschien den neus opgehaald hebben voor een echtgenoot,
wiens ouders slechts op den Haarlemmerdyk wonen. ik had u
beloofd, nooit weder van dat onderscheid in stand te spreken,
maar lieve, ik denk er toch aan en ik moet immers geene gedachte voor u verbergen? Laat my dus voortgaan. Uw adel hindert my volstrekt niet, ik wenschte, dat gy gravin waart, —
ik houd veel van adel, ik heb er een soort van eerbied voor,
wat men ook over de gelykheid zeggen moge, maar er is een
ander verschil van stand, wat my altyd drukte, het is de kloof
tusschen den steedschen koopmanstrots en den nederigen burgerman, -- tusschen den man, die op de beurs zyn pilaar heeft
en den man die zyn patroon by de pilaar moet opzoeken —
tusschen den man, die eene loge in de komedie huurt en den
man, wiens vrouw „Juffrouw" heet. Begryp my wel, lieve, tot
waarlyken adel zoude ik my kunnen opheffen, tot koopmansadel (die toch wel beschouwd nonsens is) nooit. Ik zie wel
kans om my in den Haag te familiariseren. In Amsterdam op
de Keizersgracht echter, niet! Ik was eens met den jongen
van der Hoeven buiten by den Heer Kistenmaker (ik weet niet
of gy hem kent, hy spreekt zoo door den neus, zy is een
Juffvr. Van Wyk) . ik sprak met Mevrouw, die behagen in my
scheen te scheppen, zy liet my platen zien en ik was zeer
„makkelyk" .
Op eens vraagt zy my: „Waar woon je in Amsterdam?" Ik
begon te stotteren en met heel veel moeite bragt ik het er uit.
Ik geloof stellig, dat als Bram er niet by geweest ware, ik een
leugen zou geantwoord hebben, uit valsche schaamte. Den geheelen dag sprak ik geen woord meer, ik zat op heete kolen en
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was verheugd toen wy weder naar Duinlust vertrokken. Toen
kon men desnoods die kinderachtigheid door myne jaren verontschuldigen, maar thans nu ik waarlyk veel ondervonden
heb, nu ik daarboven geheel moest verheven zyn, thans nu ik
zoo menigmalen den baas gespeeld heb over adel van allerlei
soort, thans schaam ik my nog het te zeggen, dat ik een burgerjongen ben, die op den Haarlemmerdyk woonde. Zeg niet, dat
gy er niets aan hecht, zeg dat uwe liefde sterker is dan het
vooroordeel, maar ontken niet dat dat vooroordeel werkelyk
bestaat. Ik erken ook dat het gek van my is, ik heb te veel
achting voor u dan dat ik niet denken zoude dat een braaf,
goed mensch uit den burgerstand u liever is dan een deugniet,
die naast u woonde, en toch blyft die valsche schaamte in weêrwil van alle bedenkingen altyd by my bestaan.
Myn vader is inderdaad een achtenswaardig man, die echter
voor velen niet gemakkelyk is om mede om te gaan, dewyl hy
zich maar niet verbeelden kan, dat men hem niet altyd gehoorzaamt. Hy is nu byna zestig jaar. Hy heeft een zeer goed voorkomen en is zeer sterk en gezond, -- alleen klaagde hy op het
laatst een beetje, dat hy pyn in de maag had, hetgeen als men
zyn langdurig zeevaren napat, als een gevolg van fatigues niet
te verwonderen is. Hy spreekt gaarne en goed, en heeft veel
invloed op de menschen, die hem kennen. Hy noemt de meeste
menschen, als hy familiair er mede is: „jongetje". Daar zult gy
om lagchen, maar men neemt hem zoo iets nooit kwalyk. Als
gy eenige maanden vroeger gearriveerd waart, hadt gy in het
logement by Faes kunnen zien, hoe men ontzag voor hem had.
Ofschoon oud en van de vorige eeuw verzoek ik u myn vader
toch niet te verwarren met menschen als Beck. Vader spreekt
niet gaarne met dames en is, hoewel hy van het jaar 98 af (reken
eens welk een tyd) op zee heeft gezworven, zeer beschaafd.
Hy is goedhartig en zelfs al te week van hart, — en daardoor
ligt te misleiden, vooral door een zacht woord. Als het my
voegt, u fouten van hem te zeggen dan geloof ik, dat het -neen dat weet ik niet.
Myne moeder is even oud, zelfs nog een jaar ouder. Hare
ouders, die ik echter nooit gekend heb, woonden in Friesland
en hadden vermogen, hetgeen in den Franschen tyd te niet is
gegaan. In hare jeugd heeft zy veel leed gehad en geloof ik met
hare zusters, werkelyke armoede geleden, maar daar zy veel
geestkracht heeft, het hoofd altyd goed boven gehouden. Na
het huwelyk was dat natuurlyk beter maar toen had zy gedurig
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te worstelen met een zenuwachtigheid, die haar belette datgene
te wezen wat zy anders met haar scherp verstand zyn konde.
ik heb veel van die aantrekkelykheid van haar overgenomen,
maar niet in zoo hoogen graad. Moeder is overdreven gesteld
op hare kinderen, als er in Moederliefde iets overdrevens wezen
kan. Het is compleet eene soort van jalousie. Toen myne zuster
trouwde, konde zy zich maar niet verbeelden, dat er nu iemand
meer regt op haar dochter had dan zy, en nu myne zuster reeds
veel jaren gehuwd is, bestaat dat nog altyd. Moeder is als haar
gemoed in rust is, zeer vlug en yverig. Als zy gekleed was,
zoude men haar (in 1838 ten minste) aan haar postuur voor een
meisje houden. Zy is zeer hartelyk en niets krenkt haar meer
dan koelheid. Er is niemand in staat haar zoo te beminnen, als
zy wel verlangen zoude en dat veroorzaakt wel eens, dat zy
meent gemankeerd te zyn, al is dat werkelyk het geval niet,
en dit heeft vader ook.
Beiden zyn zeer godsdienstig en hebben hun uiterste best
gedaan om ons, zooveel de middelen toelieten, goed op te voeden. Dat het niet byzonder goed is uitgevallen met dat sujet in
Indië, is hunne schuld niet. Als ik een deugniet was, zoude het
geheel en al myne schuld zyn.
Myn zuster, die nu al 36 jaar is, trouwde een jaar of tien
geleden, en heeft reeds 4 of 5 kinderen. Ik kan u niets dan
goeds van haar zeggen. Zy is geheel niet voor de wereld opgevoed maar zeer huishoudelyk. Gedurende de ongesteldheden
myner Moeder, zorgde zy trouw voor ons, jongere broêrs, ik
hield altyd veel van haar, maar eigenlyk meer als moeder want
tien jaar verschil is veel by kinderen. Zy heette Catharina;
uit overmaat van bourgeoisie noemde men haar Kaatje, een
naam waaraan ik altyd een verschrikkelyken hekel had én zy
zelve ook. Het zal u weder een kleinigheid toeschynen, maar
daar ik wist, dat een harer kinderen naar haar genoemd was,
heb ik my onlangs by Jan geïnformeerd, hoe men die kleine
noemde en ik moet u verzekeren, dat het my geen gering genoegen deed te hooren, dat het kind voluit Catharina genoemd
werd. Begrypt gy wel, lieve Everdine, dat het my niet zoo heel
gemakkelyk valt myne valsche schaamte zoo geheel te overwinnen en u al die kleingeestige hoekjes van myn hart te laten
zien?
Myne zuster is getrouwd met een zoon van den Heer Abrahamsz die vroeger op den Binnenkant woonde en nu geloof ik
op de Geldersche kade. Die familie is zeer respectabel maar

—
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van myn zwager houd ik niet. Ik geloof, dat het een goed
mensch is, maar wy passen niet by elkander. Hy heeft een
perfecte opvoeding genoten, maar efforceert zich, geloof ik,
om ouderwetsch te zyn. In zyne jeugd wilde hy varen en kwam
by mynen Vader, die hem zeer „gedresseerd" heeft. Vroeger
woonde hy met myne zuster in Middelburg. Hy was kapitein op
een mooi schip, „de Zeeuw". Eenigen tyd geleden heeft hy
schipbreuk geleden en daarby een groot gedeelte van hetgeen
hy nog bezat, verloren. Op het oogenblik is hy weder kapitein,
ik geloof voor het huis van Kerkhoven uw oom. Hoe toevallig,
niet waar?
Nu volgt myn broeder Pieter. Deze is byna geheel het tegenovergestelde van my. Hy was altyd bedaard en ik ondeugend.
Hy heeft yverig gestudeerd en zelfs te yverig, want hy heeft er
zyne gezondheid misschien by ingeschoten. Even voor myn
vertrek werd hy beroepen als Dominé te Woudsend in Friesland. Vandaar is hy beroepen naar den Helder, waar hy op dit
oogenblik nog staat. Ik hoor, dat hy zeer bemind is, maar niet
heel mooi preekt, wat de voordragt aangaat. Pieter was altyd
braaf,. geloof ik, maar ik kon niet met hem overweg omdat ik my
verbeeldde, dat hy my myne gebreken te meesterachtig onder
het oog bragt. Wy verschilden 7 jaar, dat is te veel om myn
makker en te weinig om myn meester te wezen. Deze is getrouwd met eene zuster van myn zwager, ik herinner my weinig
van haar, ik heb haar wel ontmoet maar dacht er toen weinig
aan, dat zy myne schoonzuster worden zoude. Ook daar zyn
reeds twee of drie kinderen -- echte domineeskinderen, naar ik
hoor, dat is : een beetje ondeugend, hetgeen ik gaarne zie.
Myn broeder Jan zoude nu moeten volgen die 3+ jaar ouder
is dan ik. Ik heb een uitstekend hoog idée van hem, gy weet
dat hy myn vriend is. Ik mag dus niet veel van hem zeggen om
niet partydig te wezen.
Dan volgt zeker persoon, die op deze plaats niet over zich
zelven zal uitwyden, dat is onnoodig omdat hy waarlyk wel zyn
best doet zich in een uitvoerige correspondentie te doen kennen,
met al zyn gebreken en zwakheden en tevens wat er goeds in
zyn mag.
Myn jongste broeder, Willem, was 3 jaar jonger dan ik. Die
lieve jongen is dood. Hy is op zyn 17e jaar in de Noordzee
verongelukt. Ik zal hem altyd blyven missen; hy was myn makker, myn protégé. My dunkt, men houdt altyd meer van den
zwakkeren, den jongsten. Hy was een opregte jongen, die tot
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alles goeds te leiden was. Het is nu reeds zes jaar geleden en
sedert dien tyd draagt myne moeder nooit een of ander sieraad,
geen speldje of ringetje of zoo iets. In eene kast hangt nog alles
wat tot zyne kleeding behoorde ; daar mag niets aan veranderd
worden. Wy allen zullen voort treuren over den dood van dien
armen jongen, maar niemand zooals moeder, die zoo vatbaar
voor smart is.
Ons huis stond, de poort inkomende, aan de linkerhand, voor
men aan de eerste brug komt, misschien hebt ge den naam wel
eens gelezen die in de zykamer voor het glas stond. Ik herinner
my nog dagelyks namen, die ik alleen daarvan ken en welke
machinaal in 't geheugen gebleven zyn. Boven voor was de
kamer van myn broeder en boven de zykamer, een klein kamertje van de kinderen. Daar hadden wy een tafeltje, drie of vier
tabouretjes, een boekenkastje en eenige plaatjes aan den muur.
Reeds langer dan zeven jaren ben ik weg en als ik nu tehuis
kwam, zoude ik daar alles juist zoo terug vinden als ik het verlaten heb. Myn broeder verhaalde my, dat moeder daar dikwyls
heenging, de boeken van de plankjes nam, ze éen voor éen
afstofte en dan dezelve weer neerzette zooals ze gestaan hadden.
Achter op de plaats staan op het oogenblik nog twee bloempotjes, een rozenstruik en een geranium, die door moeder met
moeite en zorg in het leven gehouden worden, omdat ze van
my waren. 0, er ligt zoo iets heiligs in die moederliefde, die
zoo yverig alle voorwerpen van een vertrokken kind vast houdt.
Ik wordt ernstig gestemd als ik aan de vrouw denk, die met
zooveel liefde ons opvoedde, wie niets te zwaar viel voor hare
kinderen en die nu zoo alléen haren ouderdom doorleven moet.
Ik weet wel, dat men niet juist daar blyven moet waar men
geboren is. De beschaving wint door verspreiding en hy vooral,
die geene fortuin bezit moet er in de eerste plaats al wat geoorloofd is voor over hebben om in zyn onderhoud te voorzien,
maar toch het is zoo hard, dat ouders meestal zoo door hunne
kinderen verlaten worden. Het zoude my altyd zulk een genot
zyn als ik in de mogelykheid was, hunne laatste levensjaren te
vervrolyken, C4y zult zeggen dat er toch nog myne zuster is en
myne beide andere broeders? Dat is zoo, maar ieder heeft betrekkingen en omstandigheden, die het beletten om dat voor
onze ouders te zyn wat zy wel verdienen. Myne zuster heeft
hare kinderen en kan natuurlyk maar een klein gedeelte van
haren tyd besteden om Moeder gezelschap te houden. Myn
oudste broeder is aan den Helder en kan slechts zeer enkele
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malen tehuis komen. Jan is, als hy te huis is, meestal in Utrecht
waar zyne vrouw woonde, — thans zal hy bovendien zwaar
gebukt gaan onder het verlies zyner lieve Mine. ik ben ook zoo
ver weg en zal ook spoedig nadere betrekking hebben dan
myne ouders. Gy moet my meer zyn dan zy. Dit is in eenen
godsdienstigen zin en maatschappelyk beide, niet alleen geoorloofd maar het wordt zelfs voorgeschreven, -- maar toch lieve
Everdine het is zoo hard, dat zy op hunnen ouden dag zoo verlaten zyn. Myn vader heeft een zeer klein vermogen. Ik geloof,
dat hy wel zoude kunnen ophouden met werken, doch zoude
dan zeer zuinig ergens buiten moeten gaan leven. Dit ware wel
goed, want myne ouders hebben weinig behoefte en dus niet
veel noodig maar ik ben bevreesd, dat vaders gemoedsgesteldheid het niet zoude toelaten om stil te leven op een dorpje. Hy
is overal geweest, in alle mogelyke landen, zoo in Europa als in
onderscheidene koloniën; 47 jaar lang heeft hy de geheele wereld doorkruist, en zal zich nu niet kunnen schikken in rust.
Het zoude hem zoo ledig wezen. Dat geeft een verdrietig
humeur en ik twyfel er aan of myne ouders, die anders hoogst
liefhebbend voor elkander zyn, dan wel gelukkig zouden wezen.
Ik zie de toekomst heel donker in, op dat punt en ik heb er
wel eens aan gedacht om met opoffering myner geheele carrière
naar Holland te gaan. Ik zoude daar wel ambachtsman willen
wezen, als ik slechts daardoor de laatste dagen myner ouders
kon veraangenamen. Ook dit echter is een droom, die door de
omstandigheden altyd ydel blyven zal. (I. 151-160.)
i i . Aan

Tine.

Poerwakarta, 27 November 1845.

Toen ik namelyk voor zyne aankomst op P. S. was, sprak
W. v. d. H. er dikwyls over dat hy van plan was my aan zynen
broeder aan te bevelen wanneer deze in Indië landelyke ondernemingen aanving. Het zoude er dan natuurlyk van afhangen
of de conditiën my voordeelig genoeg toeschenen om van het
gouvernement af te zien. Er zyn vele redenen voor en tegen.
By het gouve rn ement heb ik byna zeven- jaren dienst en aanspraak op een redelyke betrekking; als ik kwam te sterven
zoudt gy pensioen genieten, dat wel niet veel is, maar toch altyd
genoeg om u in Holland onafhankelyk te doen zyn. Daarby is
eene gouvernementsbediening vast, en hangt niet van sterfgeval
van een chef of staking van zaken af. Hier staat echter weder
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tegenover dat ik het land niet gaarne dien, omdat ik niet hollandsch gezind ben, en dat vele principes die voorgeschreven
zyn my zeer tegen de borst stuiten. Het is my menigmaal gebeurd (op Sumatra) dat ik in verzoeking kwam om met opoffering van alles tegen het gouvernement de party van Inlanders
te kiezen. Daarby hangt men zoo geheel van de willekeur af
die ons dikwyls plaatst onder menschen die geheel en al boven
hunne eigenlyke aanspraken geplaatst zyn. Ik behoef my op het
oogenblik nog niet te vermoeyen met het berekenen der voor of
nadeelen die uit eene verandering van carrière zouden voortvloeyen daar het my nog niet gepresenteerd is, en gy begrypt
wel dat ik my niet zal aanbieden. Laat u ook nooit een woord
ontvallen alsof ik daar idee op had. Ik zoude zelfs W. v. d. H.
nooit aan zyne belofte willen herinneren, en zal my geheel
houden alsof ik dat vergeten heb, totdat hy zelf er van mogt
beginnen. Dit neemt niet weg dat ik verlangend ben om te
weten wat er van komen zal. Ik heb den Ass. Resident toen hy
onlangs van Batavia terugkeerde, gevraagd of hem iets van eene
plaatsing hier bekend was, hetgeen hy met neen beantwoordde.
Het is ook nog niet zeker of er prolongatie zal aangevraagd
worden van myn verblyf te Krawang. Ik hoop het niet want ik
erger my hier zeer. God geve dat ik na N. J. spoedig voor vast
moge geplaatst worden, ik verlang er vreeselyk naar dat gy
geheel en al de myne wordt, en als ik eenigszins fatsoenlyk
geplaatst word, zullen wy haast maken, niet waar, lieve?
Gy schryft iets over drift en uwen afkeer van driftige menschen. Al wat gy daarvan zegt ben ik volkomen met u eens,
doch by het lezen dacht ik: „zoude die afkeuring van drift, die
ik al meer in uwe brieven vond, ook eene zachte vermaning
voor den ondergeteekende wezen?" Het is zeker eene lieve
manier om my myne gebreken onder het oog te brengen, en
hetzy myne Eefje het zoo gemeend heeft of niet, ik zal het my
ten nutte maken. Men zeide altyd van my dat ik zoo driftig
was, ik geloof dat dit waar is, maar ik ben toch niet oploopend,
dit is geheel iets anders. Oploopende menschen heeft men veel.
Driftige menschen heel weinig. Ik ken er byna geene. Dit komt
u vreemd voor, maar ik verzeker u dat ik daaromtrent altyd vry
naauwkeurige opmerkingen gemaakt heb; een driftig mensch
zal zelden boven de 120 pond wegen. Lach er vry om, ik meen
dat heel ernstig maak er echter niet uit op dat ieder die beneden dat gewicht is, driftig is. Maar, vraagt ge, welk verband
is er tusschen ligchaamszwaarte en karakter? Heel veel. Er zyn
;
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paarden die men by de beste verzorging niet goed in 't vleesch
zoude krygen. Oploopendheid is eene irritatie die verschillende
oorzaken kan hebben, als zwakheid, verkeerde opvoeding,
schuldbesef, vrees, onbespraaktheid, dikwyls is het enkel gewoonte, en heel dikwyls affectatie en geforceerde opwinding.
Ik zeide zoo' even dat ik meende niet oploopend te zyn. Dit
neemt niet weg dat ik er my dikwyls aan schuldig heb gemaakt,
maar daarom juist weet ik vry goed waaruit die fout meestal
voortvloeit, en ik zoude u voorbeelden kunnen aanhalen waarin
alle bovengenoemde oorzaken voorkomen. ik stel er groot belang in te weten of Sophie driftig of oploopend is. Oploopendheid is te genezen, maar drift niet, want het laatste is aangeboren en hangt af van de overeenstemming der onderdeelen van
ons gestel, zoowel stoffelyk als geestelyk. Het is een der moeielykste vraagpunten welk verband er tusschen ligchaam en ziel
bestaat, en welke materiele organen morelen invloed uitoefenen,
maar dat er verband bestaat is zeker. De ziel influenceert op het
ligchaam, en ook omgekeerd het ligchaam op de ziel; maar hoe
deze mutuele werking is weten wy niet. Geestryke dranken zyn
materieel, ook de damp die daaruit opgaat is stoffelyk en toch
werken die dampen op de geest die onstof f elyk is. Hebt gy
hieraan wel eens gedacht? Een klein kind vindt het natuurlyk
dat iemand van veel wyn dronken wordt, en ik kan het niet
verklaren, evenmin vals dat een voorwerp dat ik loslaat, zooals
men het noemt, valt, dat is naar beneden gaat. Men spreekt van
zwaartekracht, van aantrekking van het middelpunt der aarde.
Dat zyn woorden in de natuurkunde even als „verlossing",
„verzoening" in het godsdienstige; voor wien ze verstaat zyn
ze afdoende, maar voor anderen (voor my ook) zin ledig.
Om nu op drift terug te komen. Drift bestaat in een onvolkomen evenwigt tusschen de organen die het temperament daarstellen. Het is eene overhelling naar eene zyde, die wel gewyzigd
kan worden maar niet weggenomen. Ware drift uit zich zelden.
Ik ben nooit minder driftig, dan wanneer ik luid en vurig spreek,
want dan is het slechts irritatie, en juist door het uiten van de
gedachte die my op dat oogenblik bezig houdt, geeft zich de
aandoening lucht. Drift echter beklemt het hart en verteert de
levenskracht. Men kan zeer zachtzinnig en tevens driftig wezen.
Drift behoeft niet altyd aanleiding van buiten. Ik wordt gejaagd
en koortsachtig op eene gedachte die my treft, al zat ik alleen
in myne kamer. Ik word driftig in dien zin als ik denk aan den
dag waarop ik u zal weerzien; dan is het my alsof ik den tyd en
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de ruimte die ons scheidt, wil overvliegen, dan klopt my het
hart zoo sterk en dan beef ik. Ik zie niets meer van hetgeen
my omringt, maar ik verbeeld my in den koffietuin te ryden op
de plek waar men het eerst het huis ziet, en onwillekeurig wil
ik het paard aanzetten dat my te traag is. Op zulk een oo genblik voel ik hoe verterend zulk een drift is, en hoe het komt
dat een driftig mensch nooit gezet kan wezen dan gloeit my
het bloed als vuur. Wanneer een dergelyk idee my bezielt,
gebeurt het wel dat my een enkel woord ontvalt dat daarmede
in verband staat, doch dat aan anderen, die er toevalig by zyn,
onverklaarbaar voorkomt, omdat zy niet weten wat zich van
binnen by my beweegt, dan zyn er die zeggen zouden: hy is
niet regt wys ! Iemand die niet driftig was en u evenals ik beminde, zoude bedaard genieten wat er op 't oogenblik te genieten
was, hy zoude zich tevreden stellen met uwe lieve brieven en
de hoop u weder te zien. Ik geniet niet van de hoop u terug
te zien, maar ik begeer, ik wil u wederzien, nu reeds er is geen
harmonie tusschen verstand en begeerte, ik wil het onmogelyke
dwingen en vermoei my daarmede dat verhit my, dat mat my
af; het is alsof het in myn binnenste kookt. Men verwart drift
meestal met toom, geraaktheid. Een driftig mensch is gepassioneerd, een oploopend mensch irascible. Hier was eigenlyk nog
veel over te zeggen. (I. 174-178.)
;

;

;

12. Aan

Tine.

Poerwakarta, 30 November 1845.

„Weet gy wel dat gy een beetje hooghartig zyt?" Ei .... 1
Mag ik myn lief meisje wel eens vragen of dit eene vraag is, of
eene opmerking, of eene reprimande, of eene vermaning, of eene
louange? Is het een uitroep van verbazing, vreugde of misnoegen? Neen, lieve, ik weet wel hoe gy het bedoelt. Gy pryst eene
gepaste hooghartigheid, keurt stugge trots af. De vraag is nu
maar onder welke rubriek myne bedoelde hoedanigheid behoort, en het antwoord daarop is niet gemakkelyk te geven,
daar de eigenliefde zoo gaarne als gepast wil doen voorkomen
wat door anderen met grond wordt afgekeurd. Wat hiervan
zyn moge, dit is zeker dat ik op dit punt niet in de gewone termen val, want myne ouders maakten dikwyls aanmerkingen op
dit punt schoon zy niet regt wys uit my konden worden, evenmin als ik zelf. By v. d. Velde waar ik van myn 15e jaar op het
kantoor ben geweest, tot ik naar Indië ging, verzocht men my
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dikwyls buiten, en ik ging niet gaarne omdat ik als kleine jongen, die bovendien in eene afhankelyke positie vis à vis hen
stond, in het rytuig achteruit moest ryden, hetgeen ik eens
ronduit zeide. Op het kantoor ging ik 's morgens naar het postkantoor, om de brieven aftehalen; daar stond een arme Jood die
stalen pennen en potlooden verkocht; die man had vroeger in
betere omstandigheden verkeerd, en was vry beschaafd (hy had
ten minste meer litteratuur dan de zoons van myn patroon) .
Op zekeren morgen kwam de oudste zoon die buiten's huis
woonde aan het postkantoor, en vond my in drok gesprek met
dien jood. Tehuis komende kreeg ik er van langs. Ik gooide my
weg, heette het, dat paste niet; en al vond ik er voor my niets
in, dan moest ik het om hunnentwil laten, daar ik hun bediende
was, enz. Dat was nu diezelfde jongen die onlangs niet achteruit
wilde ryden!
Het is waar dat ik my in vele betrekkingen niet onderdanig
schikken kan, en reeds als kind gaf dit aanleiding tot veel berispingen. Noch de omstandigheden myner familie, noch hunne
zwakheid zyn oorzaken dat ik een beetje fier ben, en ik beschouw het dus als een ingeschapen karaktertrek die wel gewyzigd maar niet vernietigd behoeft te worder4. Myn vader die
niet begreep hoe ik aan den toon kwam dien ik voerde, meende
dat ik by v. d. Hoeven aan huis bedorven werd, en heeft eens
een geruimen tyd verboden met Bram omtegaan. Dit was echter
ten onregte, want hy was de zachtheid zelve, en by zyne familie
ademde alles zachtzinigheid. Ik had eene zucht voor onafhankelykheid die tot het bespottelyke ging. Myne moeder wist my
vry goed te regeren, omdat zy my dagelyks zag, maar myn
vader die zeer op autoriteit gesteld is, kon zich niet begrypen
dat een kleine jongen zooveel „tegen den dienst durfde te
morren", en dat gaf altyd verdrietige scènes. Zooals ik zooeven
verhaalde van dat achteruitryden en het spreken met dien jood,
zou ik u honderde voorbeelden kunnen aanhalen waar schynbaar hoogmoed en nederigheid met elkander in stryd waren,
doch die nederigheid was de echte niet, zooals gy nu wel begrypt. Het streelde mynen trots een air protecteur te mogen
aannemen. Hoe ik echter aan dien trots kwam, hetzy dan dat
dezelve zich in een stouten toon of in eene quasi nederigheid
openbaarde begryp ik nog niet, want myn stand noch myne
opvoeding leidden er toe.
(Lees by deze gelegenheid nog eens de geschiedenis van het
mutsje dat naast de hoogesluis gewaaid was, en let er eens op
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hoe juist die historie met het bovenstaande overeenstemt).
(I. 186-187.)

13. Aan Tine.

Poerwakarta, 3 D ecember 1845.

Myn broeder Jan is anders geweest. Hy heeft niet die losheid,
die ligtzinnigheid, die jeugd gehad, en hy had toen hy trouwde
niets te biechten. Toen hy de laatste keer in dit land was, bragt
ik hem 's avonds naar de Harmonie. Eerst speelden we biljart,
toen gingen wy met andere jongelui zitten praten. Tegen tien
ure werd het stil, ieder ging naar huis, en wy bleven zitten. Ik
wist wel dat hy veel van my hield, maar de onderscheiden
zienswyze omtrent onze pligten, bragt altyd eene soort van
spanning tusschen ons. Hy wist zeer goed, dat ik dingen uitgevoerd had die hy hoogst afkeurde, maar het regte wist hy niet.
Dien avond werden wy vertrouwelyk, ik vertelde hem alles
zonder menagement voor my zelven. Dikwyls zag ik de verwondering op zyn gezigt alsof hy zeggen wilde : ik wist niet
dat het in de wereld zoo toeging. Hy erkende dat ik ouder was
dan hy, ofschoon drie jaren na hem geboren, en toen wy
's nachts om twee uur eindelyk opstonden, zeide hy : Ik moet
bekennen dat ik niet in die verzoekingen ben geweest. Ik zie
nu duidelyk dat het gemakkelyk is zich rein te houden als men
niet in de wereld is, en ik geloof dat ik in uwe positie het er niet
zoo goed zou hebben afgebragt. Misschien hebt gy er op gelet
dat Jan in dien brief welken ik van Anjer van hem ontving
schreef : „Ik zal moeder zooveel van u vertellen dat zy in plaats
van zich te bedroeven, trots op haren jongsten zoon zyn zal."
(I. 189-190.)

14.Aan Tine.

Poerwakarta, 7 D ecember 1845.

Waarom toch hebt gy de lezing van de „Mystères" gestaakt?
Beviel het u niet? Gy schryft alleen ik ben er mede uitgescheiden zonder daarby de reden te voegen. Geloof niet dat ik alles
in dat werk zoo heel mooi vind, maar belangryk is het zeker.
Ik hoop over dat boek veel met u te spreken, als wy misschien
later te zamen de lectuur voortzetten. Over het geheel stel ik my
van dergelyke gesprekken een groot genot voor, en ik zal veel
aan myne vrouw kunnen vragen, wat ik niet aan een meisje
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vragen kan. Zulke onderwerpen komen er veel in de „Mystères"
voor. Mondeling zal dat alles beter gaan, want myne Eefje heeft
er aardig slag van in hare brieven over een en ander heen te
loopen, hetgeen ik u echter volstrekt niet ten kwade duiden kan,
schoon ik er veel belang in zoude gesteld hebben als gy my
op dat punt in myn brief van 19 Nov. wat uitvoeriger geantwoord hadt. (I. 194-195.)
15. Aan T ine.

Poerwakarta, 8 December 1845.

Ik heb het u al meer geschreven dat ik my zoo verdrietig
maken kan over de onevenredigheid tusschen mynen wil en
myne magt. Wat zoude ik krachtig den Rodolphe spelen als ik
iyne middelen had. Die Rodolphe- is de hoofdpersoon in de
„Mystères", die overal doet wat regt is (of wat hem zoo toeschynt) en al ben ik het niet overal met Eugène Sue eens omtrent de aangewende middelen, dit is zeker dat ik dezelfde
goede bedoelingen hebben zoude. En nu, wat kan ik doen?
Overal ontmoet ik ellende, en ik kan niet bystaan. Overal ontraffen.' Overal verdrukking en ik kan niet
regt, en ik kan niet straffen.'
verdedigen. Waarom toch moet ik alles wat anderen wedervaart
zoo diep gevoelen als ik toch niet helpen kan? Als het doel de
middelen heiligde, zoude ik de eerste helft van myn leven een
schurk willen zyn om magtig te worden, ten einde in de tweede
helft, die magt ten goede aantewenden. Ik ben verdrietig, lieve
beste. Noem het grillen als gy wilt, het zal niet beter worden
voor ik in den huisselyken kring geheel en al myn geluk zoek,
en van de wereld myne oogen afwend. God geve dat ik spoedig
dit geluk aan uwe zyde smaken moge. Word toch niet ziek,
denk dat gy myn toekomst, myn alles zyt: Ik durf er niet aan
denken want ik heb u vreeselyk lief. (I. 197-198.)

.

e.
16. Aan Tin

Poerwakarta, 17 D ecember 1845.

Hoe dikwyls zoude ik my ook na het ontwaken uit de eerste
bedwelming der liefde geërgerd hebben over Caroline's roomsche denkbeelden. Nu de zaak zoo afgeloopen is ben ik daartoe
niet in de gelegenheid geweest, want toen was ik eigenlyk niet
by myn verstand. Ik vond alles mooi wat zy dacht, zeide of
deed. Waarlyk ik huichelde niet toen ik roomsch werd, ik
40

meende op dat oogenblik werkelyk dat hare godsdienst de
schoonste was. Maar hoe zoude het later gegaan zyn, als ik van
die yling tot bedaren gekomen was? Zoude ik my niet ongelukkig gevoeld hebben aan de, zyde eener vrouw wier ziel zoo
geheel aan de band lag eener denkbeeldige godskerk? Eene
vrouw die my misschien minder zoude achten, en zeker minder
vertrouwen, dan haren biechtvader? Ik ben zeer liberaal op het
punt van godsverering (let wel dat ik niet zeg godsdienst) ik
ben niet tegen het roomsche voor zooverre er ook in die gezindheid geleerd wordt dat men God moet liefhebben bovenal en
onzen naaste als ons zelven, ik vind integendeel veel schoons
in de roomsche kerk en word zelfs verdrietig als ik dezelve door
vele protestanten zoo geheel als ongerymd hoor verwerpen.
Die afkeer is even roomsch, als de vinnigste middeleeuwsche
roomschheid zelve, en spruit meestal uit onkunde voort. Maar
ik heb evenzeer een tegenzin in die verbastering welke het
catholicisme ondergaan heeft, die vervelende laffe byvoegsels
uit de kloostertyden, dat geheel afhankelyk maken van eigen
meening van het oordeel der kerk, zegge van eenige domme,
dikwyls slechte, priesters.
Gevoelt gy wel lieve beste Everdine, hoe dikwyls het my
zoude bedroefd heben, als ik eene vrouw, die ik zóó lief had
zoo geheel aan die slaverny van den geest onderworpen gezien
had. Wat had ik moeten doen? Had ik haar in die domme vooroordeelen moeten laten voortleven, en op die wyze my moeten
onthouden ooit met haar over iets ernstigs te spreken? Dan
waren onze harten elkander altyd vreemd gebleven, en waar
is in dat geval het huwelyksgeluk? Of had ik getracht hare
denkbeelden opteklaren en van den duisteren bygeloovigen
sluier te ontdoen, dan had ik moeten beginnen met hare dierbaarste overtuiging aantetasten, zonder dat ik de verzekering
had dat ik haar daarvoor gezondere begrippen in de plaats
zoude geschonken hebben. Daarby liep ik gevaar dat zy
myne bedoelingen miskennen zoude, en my voor een proselietenmaker aanzien. Het vertrouwen ware dan geheel geweken, en
inplaats van my liefde toe te dragen zoudt gy gelooven dat zy,
Gode meer gehoorzaamheid verschuldigd zynde dan den menschen, zich voor my moest wachten, en in stede van een vriend
zoude zy in my vol argwaan een verleider meenen te zien. Hoe
geheel anders is dit tusschen ons, lieve Everdine. Ik kan my niet
voorstellen dat er tusschen onze harten ooit eene verwydering
komen kan. Myne liefde voor u is niet van dien aard dat dezelve
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voor verflaauwing vatbaar is, zooals met overspannen hartstogt
het geval wezen moet. Wel ben ik nu en dan wat te ongeduldig
naar myn zin, te vurig, en ik zoude my daarover beklagen wanneer ik dat ongeduld niet aan Bonze tegenwoordige scheiding
meende te moeten toeschryven. Beklagen? vraagt ge. Ja lieve,
want ik heb er reden toe bevreesd te zyn voor alle overspanningen. Het ligt wel in mynen aard en in den uwen ook om te
overdryven, en daarom leg ik er my op toe om bedaard, duurzaam lief te hebben. Men zoude kunnen tegenwerpen dat de
overdryving myner genegenheid voor myn eerste meisje toch
redelyk lang geduurd heeft, en dat dezelve in zekeren zin nog
voortduurt, maar ik antwoord daarop dat het te betwyfelen is
of myne liefde voor haar zoo bestendig zoude geweest zyn als
ik haar niet verloren had, en als dezelve niet aanhoudend door
tegenspoed was aangevuurd geworden.
Gy houdt het niet voor mynen pligt u alles medetedeelen? Ik
ben op dat punt in een grooten tweestryd. Ik vond in een werk
dat ik tegenwoordig lees en waarin over het huwelyk gesproken
wordt, de oorzaken opgegeven van vele ongelukkige vereenigingen. Daarin komt onder anderen het volgende voor : „Vele minnaars, man geworden zynde, nemen niet eens de moeite hunne
gebreken te verbergen." Deze periode deed my lang nadenken.
Moeite nemen om iets te verbergen, dacht ik, is toch altyd eene
soort van geveinsdheid. Kan er eene dusdanige ondeugd nodig
wezen tot bevestiging van huwelyksgeluk? Ik begryp dat men
zyne gebreken moet trachten te keer te gaan, maar eene bedekking dat vatte ik niet terstond. Ik had echter te veel achting
voor de verstandige deugdzame schryfsters van die woorden
(Wolf en Deken) om het zoo terstond te verwerpen, en ik heb
er het volgende op gevonden, hetgeen geloof ik de ware bedoeling is. Als ik iets verkoop dat defect is vordert de eerlykheid,
dat ik, voor gy het koopt, het ontbrekende aantoon, maar
als gy het eens gekocht hebt, mag en moet ik de gebreken in
uw eigen belang, zooveel mogelyk trachten te bedekken. Wanneer men dit nu toepast op het huwelyk zoude men vóór het
aangaan daarvan de gebreken moeten toonen en later, als de
waren geleverd zyn zoude het pligt wezen zich zoo goed
mogelyk voor te doen. Als die redenering doorgaat zoude ik
na het huwelyk myne fouten mogen bedekken, maar voor dien
tyd zoude ik moeten zeggen : dit en dat ontbreekt er aan my.
Waarom echter waarschuwt men den kooper? Opdat hy wete
wat hy koopt. Nu komt het er echter op aan te weten wat
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hier in de vergelyking voor en wat na de koop heet. Eigenlyk
lieve Everdine, geloof ik dat gy my met al myne fouten reeds
gekocht hebt. Als ik uw lief hart wel ken, zoudt gy my om
geen reden toegenaamd terugstoten, ik zelf schreef het u dikwyls : ik beschouw u als myne vrouw, er is geene scheiding,
geen verwydering mogelyk. Wat zoude het dus helpen of ik,
nu het toch reeds te laat is, u op de gebreken opmerkzaam
maak? Maar wanneer had ik het dan moeten doen? Voor ik u
op Bolang den eersten kus gaf? Dat kon toch ook niet, want
toen hadt gy kunnen vragen : Wat gaat my dit aan? En later
toen het u begon te regarderen was het te laat want gy hadt
in uwe lieve overyling (die ik zeer afkeur, en waarvoor ik u
toch zoo innig liefheb, begrypt gy dit?) my reeds aangenomen.
Gy ziet dat ik in een doolhof van gissingen ben. Ik verzeker u
opregt dat ik naar waarheid zoek. Dit staat vast, als ik zwyg
is het geene geveinsdheid, geen gebrek aan vertrouwen, en als
ik spreek is het niet uit geringschatting uwer opinie omtrent my.
Het kan wezen dat ik het mis heb, maar ik blyf nog altyd van
gevoelen dat eene volkomene opregtheid hoogst wenschelyk is.
„Le ton fait la musique." Het zal toch wel een groot onderscheid maken of men zich de moeite niet geeft zyne gebreken
te bedekken, dan of men die gebreken voorbedachtelyk aan het
licht brengt uit de overtuiging dat men eene heilige verbindtenis
heeft aangegaan, waarby ieder het volmaaktste regt óp den
ander heeft, en dat dit regt zich niet alleen tot het uitwendige
bepaalt, maar alles omvat wat wy ooit deden of dachten. Dat
gy van uwen kant de verplichting die er op my rust opheft is
heel lief van u, schoon ik niet geloof dat het u aangenaam wezen
zoude als ik nu kortaf zeide : „welnu, dan zal ik zwygen !" Ook
zoude ik my niet gerust gevoelen als ik u niet geheel en al in
myn hart had laten lezen. Stel u eens in myne plaats, lieve engel,
verbeeld u eens dat gy confessies te doen hadt, zoudt gy niet
liever alles vertellen dan iets voor my achterhouden? Zou het
u niet een gevoel geven alsof gy een bedrog pleegdet? ik geloof
zeker dat als gy u verkeerdheden te verwyten hadt, gy dezelve
aan my zoudt mededeelen. Tusschenbeide zoude ik byna wenschen dat gy minder rein waart opdat de rekening meer effen
zoude zyn. Ik herinner my daar een gezegde van iemand met
wien ik als kind omging, toen er over idealen werd gesproken.
„Ik verlang niet naar een ideaal, zeide hy, ik zoude er te veel
by afvallen." Dat was een verstandig gezegde. Ik beschouw u
niet als een ideaal (die idees heeft men niet meer als men te
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wys geworden is) maar toch gevoel ik hoe ik by u afvallen zal.
Vraagt gy my nu echter of ik u een man zoude toewenschen
die minder wys was, dan zoude ik om een antwoord verlegen
staan. Iemand, die huwt moet zoogenaamd jong geweest zyn,
of hy staat naderhand met de handen verkeerd als hy zoons
heeft optevoeden. Onbekendheid met de wereld by ouders,
strekt meestal ten verderve van de kinderen. De vader moet by
ondervinding weten wat er in het gemoed van zyn zoon omgaat,
hy moet weten waarvoor hy zich te wachten heeft, opdat hy
behoorlyk zal kunnen waarschuwen, hy moet weten hoe ligt
men valt, en tevens dat niet elke val dadelyk een geheel verderf
na zich sleept; hy moet zelf gestruikeld zyn om aan zyn kinderen te toonen hoe men zich oprigt. Dat heeft veel van eene
apologie der zonde, zult gy zeggen. Neen, lieve beste, dat bedoel
ik er volstrekt niet mede. De zonde is, van welken kant ook
beschouwd afschuwelyk, maar als de zonde dan toch bestaat,
geloof ik dat men goed doet party te trekken van de ondervinding om voor den vervolge zichzelve staande te : houden, en
er anderen voor te waarschuwen.
Gy zult my niet verstooten niet waar, myne innig geliefde
Everdine, omdat ik niet altyd zoo geweest ben als ik thans
wensch te zyn? Zy die zich zelven het minste te verwyten hebben zyn gewoonlyk het meeste geneigd om aan anderen hunne
misstappen te vergeven. Onschuld en vergevingsgezindheid gaan
gewoonlyk te zamen. Dezelfde God die geheel heilig, onbevlekt
is; vergeeft! Daarom ben ik er zoo gerust op dat gy my ook
na myne bekentenissen uwe liefde niet onthouden zult.` En het
is my eene behoefte te biechten. Laat dat Roomsche woord u
niet hinderen. Jacobus zegt: belydt elkanderen uwe overtredingen. Hy zegt niet : „belydt ze aan een priester, aan deze of die
persoon, maar „aan elkander" dat is de zoon aan den vader,
de broeder aan den broeder, de vriend aan den vriend, ieder
aan zyn naaste. En wie is myne naaste? Zyt gy dat niet myne
Everdine, myne bruid, myne vrouw? Gy immers, met wie ik
als God het wil, het leven zal doorgaan, elkander troostende
en steunende tot het laatste toe, tot den dood, en later
(I. 214-219.)
17. Aan Tine.

Buitenzorg, 26 januari 1846.

ik weet wel dat gy een trouw meisje zyt, maar ik ben altyd
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zoo bevreesd dat de welbespraaktheid van nicht en de invloed
die zy natuurlyk nog altyd eenigszins op u behouden heeft, u
eindelyk te sterk zouden worden. Als ik gissen konde dat men
voort zoude gaan zoo tot u te spreken, zoude ik genoodzaakt
zyn u van P. S. aftehalen. Ik verzeker u dat ik wel raad zoude
weten. Wy hangen van niemand af, en al ware dat zoo, dan
nog zoude ik niet dulden dat men zich met onze zaken bemoeide. Ik loop bovendien niet hoog met de wysheid van menschen die het altyd voor den wind ging. Waarschynlyk ken ik
de waarde van het geld beter dan iemand die daaraan nooit
gebrek heeft gehad. Ik heb in zeer schrale dagen altyd het
hoofd boven weten te houden, op Batavia in de beste kringen
verkeerd, niemand om hulp gevraagd, maar dikwyls nog anderen geholpen, menigmaal heb ik in beraad gestaan of ik voor
het weinige, dat ik bezat ryst of handschoenen koopen zoude,
en nu, nu ik alles tot een goed einde heb gebragt, en op het punt
sta myn doel te bereiken, nu werpen my menschen die er niets
van weten voor de voeten dat ik de waarde van het geld niet
ken. Ik moest het toch wel kennen, dunkt my, want ik heb 28
maanden geleefd van nog geen f 30 's maands. En daarvan was
ik lid van de Harmonie en geabonneerd in de opera. Dat ik
schulden heb is waar, maar het zyn schulden die ik noemen
durf, schulden die sommigen niet eens zoo noemen zouden. By
myn vertrek van Natal had ik geen geld noodig. Ik verkocht
myn inboedel etc., waarvoor ik circa f 600 betaald had. De
weinige Europeanen die daar zyn, en de brave Sumatrasche
hoofden boden op myn goed zoo duur dat ik f 2469 ontving.
Daarvan had ik geene notitie behoeven te nemen. Sommigen
zouden het niet gedaan hebben. Maar ik noteerde alles en beloofde my zelven die menschen voor hunne edelmoedigheid
schadeloos te stellen. Zóó zyn myne schulden. Vraagt gy hoe
het komt dat ik geld noodig had? ik was bestolen. Was ik dan
zoo slordig dat ik my bestelen liet? Ik was krankzinnig na het
lezen der advertentie in de courant dat myn meisje met een
ander getrouwd was. Eene kas van f 100,000 was onder opzicht
van eenen inlandschen schryver. ik bemoeide my met niets.
Naderhand zeide men dat ik zelf gestolen had, de generaal
Michiels eischte dat ik buigen zoude en ampong vragen of zeggen wie het geld had. ik deed noch het een, noch het ander.
Men suspendeerde my. Ik leefde op Padang een jaar zonder
andere inkomsten dan het verkoopen myner kleederen etc. Ik
leed honger, maar vraagde geen ampong en noemde niemand.
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Men dreigde met eene criminele vervolging. Ik antwoordde: ga
je gang, en schreef op den grond op een omgekeerde kist, den
Eerlooze. Wat konde ik beter doen? Ik zelf moest eerloos worden, en ik deed dus goed my met dat denkbeeld te familiariseren. Ware de Gouverneur-Generaal Merkus in leven gebleven,
dan zoude ik eene schitterende voldoening ontvangen hebben.
Hy wist alles. Hy was op Soerabaya toen hy myn laatsten brief
ontving. Terstond kwam er last om my niet te vervolgen maar
my naar Java te laten vertrekken, en ik wist van zeer naby dat
Z.Ex. van plan was zelf naar Sumatra te gaan, maar hy stierf.
Nu heb ik alles afgedaan. Ik heb aan het Gouvernement die
zoogenaamde pretentie betaald, men zal my nu weder plaatsen.
Dat heb ik bewerkt door een eindeloos loopen, reizen, schryven
en solliciteren en intusschen my altyd bekrompen. Hoe gek
komt nu die aanmerking dat ik de waarde van het geld niet ken.
Ik herinner my daar een anecdote die ik u anders niet vertellen zoude, omdat daarin tot myn lof voorkomt, doch ik moet
wel een tegenwicht daarstellen tegen de andersluidende meeringen uwer familie. Toen ik van Sumatra pas terug kwam had
ik iemand onder het oog gebragt dat hy dom was. Hy antwoordde my niet, maar toen ik weg was zeide hy vry scherp:
„Met al zyn knapheid komt hy toch altyd in onaangenaamheden waarin ik met myne domheid niet kom!" Mispelblom
Beyer die er by was antwoordde dadelyk : Dat is waar, maar
als gy er in waart, kwaamt gy er nooit weer uit, en hy wel.
Wees gerust over onze toekomst, lieve Everdine. Ik heb een
zeer hoog denkbeeld van myne verpligtingen omtrent u en onze
kinderen, als God ons die geven wil. (II. 26 28.)
-

18. Aan Tine.

Buitenzorg,

ebruari 1846.

Gisteren morgen (voor uw brief kwam) liep ik in het galerytje
op en neer en gedurig was het my in de gedachten : „Hoe zal het
toch gaan als de heer van der Hucht mogt komen te vallen, en
ik ben nog niet geplaatst?" In myne eenzaamheid wond ik my
zelven op, ik werd verdrietig en driftig. Het gevoel van het
ongelyk dat my wordt aangedaan werd zoo sterk, dat ik een
briefje schreef aan den Adjudant van dienst waarby ik audientie
vraagde. Toen de jongen weg was herinnerde ik my dat ik
geene kleederen hier had, maar in myne stemming zag ik dit
over het hoofd. ik kreeg audientie en ging. ik maakte natuurlyk
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by Z. Ex myne excuses over myn toilet etc., hetwelk werd
aangenomen. Toen heb ik een uur achtereen gesproken. Wat,
weet ik niet meer. Z. Ex. scheen niet ongevoelig voor hetgeen
ik zeide, maar het gewone ongeluk in alle regeringen bestond
ook weder hier, dat namelyk het hoofd des bestuurs weinig
of niets van de zaken afweet. Als men hem door allerlei redeneringen zoover gebragt heeft dat men eindelyk denkt : „nu moet
hy toch toestemmen, nu heb ik hem overtuigd", dan is toch
altyd nog de uitvlucht: „Mynheer, ik zal het eens nazien!" Dat
wil zeggen, ik zal er eens over spreken met menschen die er
meer van weten dan ik. Dit kreeg ik ook nu weder ten antwoord. Z.E. zeide dat hy zich de myne zaak betreffende stukken zou laten voorleggen en dat ik a.s. woensdag terug moest
komen. Over het geheel moet ik zeggen dat de Gouve rneur heel
wel was. Hy scheen wel ontevreden met de wyze waarop ik
behandeld was, maar zou het onderzoeken.
Nu moet ik u zeggen dat ik altyd geloof dat ik beter gedaan
had niet op audientie te gaan. Als ik op zulk eene audiëntie
spreek begin ik bedaard, maar na tien woorden komt het denkbeeld van ondergaan onregt zoo sterk by my op, dat ik driftig
begin te spreken. Wat ik dan zeg is gewoonlyk wel goed en
waar, maar te vurig, te scherp. Men wil dat niet. Men vergeeft
iemand zyn ongeluk, maar men vergeeft hem niet de wyze
waarop hy beweert gelyk te hebben. ik wist dit en daarom
bleef ik altyd van Buitenzorg weg. Ik schreef heel bedaard
memories en verzoekschriften en die hadden een goed effect,
zooals gy uit dat besluit van 11 January gezien hebt. Door
myne verdrietige stemming van het oogenblik heb ik my laten
verleiden om van myn principe daaromtrent aftegaan, en het
spyt my.
Na de audiëntie kwam ik tehuis en ging slapen. Toen ik
wakker werd vond ik uw brief. Ik was zeer ontroerd zooals gy
begrypen kunt. Dadelyk zeide ik tot Crone : ik ga morgen naar
Parakan Salak (den dood van den heer v. d. H. wist hy reeds,
door den koelie die dadelyk verteld had dat er iemand dood
was.) Crone raadde my dit af „want, zeide hy, hoe zult gy het
woensdag maken als gy niet hier zyt?" Laat den Gourverneur
naar de loopen, zeide ik, gy hoort immers dat Everdine
my daar roept! Waarlyk dit was toen myn voornemen. ik had
myn jongen reeds gezegd dat ik op reis ging, en dat ik heden
morgen te vyf ure vertrekken wilde. In weerwil van dit voornemen bleef ik den ganschen dag nadenken of het wel goed
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was dat ik ging. Want ik besefte zeer goed dat de Gouverneur
aan den algemeenen secretaris inlichtingen vragen zoude. Nu ik
derhalve eens begonnen was met spreken moest ik ook naar
dezen gaan, daar er van de wyze waarop de algem. secr. de
zaak voordroeg veel zoude afhangen. Was ik gegaan, dan had
ik dit moeten verzuimen. De begeerte om u weer te zien, de
zucht om by treurenden te wezen, de verpligting aan den anderen kant om hier te blyven, ten einde zooveel mogelyk ons
belang te behartigen, alles woelde in myn hoofd door elkander.
Ik veranderde gedurende den nacht telkens van besluit. Eindelyk
besloot ik te gaan; maar , toen het oogenblik van vertrek daar
was, schreef ik dat korte briefje dat de koelie naar P. S. gebragt
heeft.
Ik had dezen brief reeds zoover afgeschreven en meende als
Ik zelf niet ging dezen door een koelie te zenden; ik hoor daar
echter dat morgen ochtend de. heeren van den Heuvell en
's Jacob (predikant en adjudant van den G. G.) naar P. S. zullen gaan. Ik zal dezen brief aan Ds. van den Heuvell doen
bezorgen, met verzoek die mede te nemen. Besluit ik dan nog
om zelf ook te komen, dan is er niets verbeurd. Gy hebt dan in
allen gevalle een brief.
Ik ben heden morgen by den alg. secr. geweest, en heb ook
daar myn best gedaan dien man te bewegen om myne zaken
goed aan den G. G. voor te dragen. Over het geheel geloof ik
echter dat het myn voordeel niet geweest is. Ik spreek niet
onderdanig genoeg naar den zin van die menschen. Enfin, ik
zal doen wat ik kan. Misschien schryf ik nog eene memorie
aan den G. G. zelf.
En nu lieve beste Everdine, wat zal ik wel zeggen over den
slag die u en allen getroffen heeft. Het is verschrikkelyk. Zeg
aan Mevrouw v. d. H. dat myn hart bloedt by de gedachte aan
haar verlies. ik ken geen anderen troost dan mede te gevoelen,
en dat doe ik, God weet het. Vergeef my dat ik niet lang schryf.
Ik had heden avond nog tyd genoeg, maar myne aandoeningen
zyn te hevig. Telkens sta ik op en loop heen en weer en dan
schryf ik weer een regel. Groet de arme verlatene en de meisjes.
Zeg maar niet veel van my men weet het wel dat ik gevoel.
Vaarwel lieve beste, ik ben heel bedroefd, maar myne liefde
voor u blyft altyd boven, vaarwel myn engel, myne Everdine.
(II. 33-36.)
;
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1 9. Aan Yine.

Poerwakarta, 26 Waart 1846.

Ik zal morgen al uwe brieven in eene enveloppe doen, er zullen nog eenige bykomen, en dan bewaar ik het pakje als het
schoonste souvenir om te openen op den 10, 11 of 12 April
1847, den verjaardag van ons huwelyk. Ik schreef u daarover
reeds vroeger, myne lieve, toen wist ik nog zoo naauw den
datum niet te bepalen, wat zyn wy gevorderd sedert al ons
schryven vóór N. J.! Ik maak er my eene illusie van op dien
dag u heel ernstig te vragen of gy gelukkig zyt, en als gy dan
toestemmend antwoordt, en u zoo gelukkig gevoelt als liefde
u heeft kunnen maken, o lieve Everdine, dan zullen wy op dien
dag zoo innig tevreden op den 26 Septr. 45 terugzien. Al het
verledene is my als een zalige droom. Batavia, Bolang, Parakan
Salak en Tjanjor komen my voor den geest, en overal zie ik u.
Weldra zullen er nog andere beelden by komen als ik aan het
verledene denk, plaatsen en omstandigheden waar en waarin ik
by u zal geweest zyn, na Tjanjor.
Wanneer nu hier deze brief eindigde wenschte ik wel den
loop uwer gedachten te kunnen volgen na dat lezen der woorden : na Tjanjor. Leg den brief eens neer, en denk dan, en schryf
my wat gy gedacht hebt. Durft ge dat, en wilt ge dat?
Hoor eens lieve, laat ons de weinige dagen die ons nog tot
brief schryven over zyn, goed gebruiken. Laat ons elkander toonen dat wy niet alleen faute de mieux geschreven hebben, maar
dat het ons een werkelyk genot is geweest door tot het laatste
toe alles wat in ons hart omgaat, mede te deelen.
Na Tjanjor dus. Als de plegtigheid is afgeloopen en de gelukwenschen ontvangen zyn, zult gy waarschynlyk heel kort
daarop de omringende personen vaarwel zeggen, en hetzy wy
naar Buitenzorg gaan, of direct naar Poerwakarta vertrekken,
in allen gevallen bevindt gy u dan met my op reis. Ik geloof
het dat gy my liefhebt en my vertrouwt, en toch voorspel ik u
dat in die eerste oogenblikken uwe stemming zeer weemoedig
wezen zal. Het afscheid van Sophie zal u treffen, zelfs mevrouw
Obdam zal u eene belangryker persoon toeschynen dan vroeger,
en gy zult by u zelven zeggen : „ik wist niet dat ik zoo aan haar
gehecht was". Dit is echter schyn. Noch haar, noch Sophie,
noch het huis dat gy verlaat, zult ge betreuren, maar de gedachte dat nu eindelyk uw levenslot onherroepelyk beslist is, zal
u als lood op het hart drukken. Rutering zeide het onlangs, en
ik geloof het gaarne. Nu nog zoude het u spyten als ons huwe49

lyk werd uitgesteld, en toch houd ik my overtuigd dat op het
beslissend oogenblik eenig uitstel u welkom zouden zyn. Ik geloof dat dit by alle brave meisjes het geval is, en menig huwelyk
zoude verschoven worden als men niet vreesde een gek figuur
te maken. ik zeide u onlangs dat ik my niet goed in uwe
positie verplaatsen kan, dit is de waarheid, maar ik gevoel er
toch wel iets van.
Heeft er niet eene worsteling by u plaats tusschen begeerte
naar de toekomst en gehechtheid aan het verledene, tusschen
liefde en schaamte? Antwoord my daar eens goed op, lieve
engel, en denk er aan wat ik u verzocht heb om namelyk den
tyd die ons nog tot schryven overblyft goed te gebruiken. Onze
verloving is juist zoo geweest als ik geloof dat ze wezen moet,
eene langzame toenadering tot het huwelyk, en wy zyn ver
genoeg gevorderd om den stap te doen, die allen afstand tusschen ons moet wegnemen. Haast zal ik u in slaap, en wakker
kussen, denk daaraan, en waar dit geschiedt zonder dat het door
eene langzaam toenaderende vertrouwelykheid is vooraf gegaan,
komt het my als iets oneerbaars voor. Wees dus in uwe volgende brieven nog openhartiger dan ooit, denk lieve, dat het
de laatsten zyn zullen.
Stel nu dat wy, zooals ik altyd nog geloof, naar Poerwakarta
zullen gaan. De eerste plaats waar wy toeven zullen is Tjikalong.
Ik noem nu die kampong niet in scherts, geloof my. Dan hebben
wy tien palen afgelegd, dit is ruim genoeg. Het is eene lieve
nette plaats, waar gy zeer comfortable logeren kunt. Waarschynlyk komen wy daar tegen den middag vyf a zes uur. Wy
zullen te zamen theedrinken, en ik die anders nog al stoutmoedig ben, zal er tegen opzien u een kus te geven. Waarschynlyk zullen wy beide verlegen zyn. My zal het toeschynen
alsof ik u door te groote gemeenzaamheid beleedigen zoude, en
misschien zal ik meer afstand in het oog houden dan gy zelve
verlangt. Menigmaal vraagde ik u hoe het aangaande zekere
zaken in uw binnenste gesteld was. Eens, in de fabriek, stemdet
gy iets toe, maar overigens scheen het alsof alle myne meeringen vry ongegrond waren. Hoor eens Eefje, over het algemeen,
weet ik zeer zeker dat uw geslacht juist zoo is als het onze, en
vrouwen die niet heel zedig zyn, zelfs nog erger dan wy. Gy
begrypt echter wel dat ik u niet met anderen gelyk stel, ik acht
u zeer hoog, geheel afgescheiden van myne liefde. Maar daarom
houd ik u niet voor flaauw. Sedert uw 18de jaar hebben Buizende gedachten die gy nooit noemen zoudt uw hoofd dóor.
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kruist; uw gestel is er niet naar om slechts van tulle en neige
te droomen. Is het niet waar, lieve beste lieve bruid? En waarlyk
ik hoop dat gy zoo zyt. Eene koele vrouw zoude my slecht passen, want ik ben niet koel.
Schryf my eens goed, myn engel, hoe gy verkiest dat ik te
Tjikalong omtrent u handel. ik wil noch niais wezen door te
groote beschroomdheid, noch u krenken door te groote familiariteit. Geloof my dat uw wil op dit punt my heilig wezen zal.
Maar let goed hierop : byna alle andere bruiden zouden my
hierop antwoorden: „behandel my als zuster!" Maar zy zouden
er by denken: „Ik hoop toch dat je niet onnozel genoeg zyt om
te denken dat ik het meen." -- Zieje, en dan zouden zy zich
over eene te groote gehoorzaamheid beklagen. Doe dat niet,
Eefje ! Gy zyt altyd zo o opregt geweest als meisje, wees het niet
ten halve nu gy spoedig myne vrouw wezen zult. Nu moet ik u
nog iets zeggen dat u misschien eene vreemde waarschuwing
toeschynt, maar ik wil niet dat gy u in iets bedriegt. Stel u van
dat andere niet te veel voor, en denk dat het begrepen was
onder de taken waarvan Salomon zeide : alles is ydel eid. En
hy kon het weten want hy had N.B. 800 vrouwen. Rhynvis
Feith, de dichter van : Le Tombeau, stond in betrekking tot een
duitsch meisje, als voogd geloof ik. Hy had er zich op toegelegd
heel vertrouwelyk met haar te .zyn, en bracht het zoover dat zy
niets voor hem achterhield. Zy trouwde en den dag na haar
huwelyk, vroeg hy haar volgens zyne gewoonte hoe zy geslapen
had ! Zy waren alleen, en daar zy van hem gewend was over
alles onderhouden te worden, meende zy dat dit eene soort
van gewetensvraag was, en geene gewone ochtendbeleefdheid.
In plaats van dus te antwoorden : heel wel, ik dank u, bekende
zy zeer naïf, den ganschen nacht gedacht te hebben : „Lieve
hemel, is het anders niet!" Dat gezegde drukt veel uit. Vooreerst blykt daaruit dat de verwachtingen van meisjes wel degelyk hoog gespannen zyn (Feith zegt er uitdrukkelyk by, dat
het een zeer braaf en zedig meisje was) en ten tweede dat die
verwachting heel dikwyls wordt teleurgesteld. Hoe vindt ge die
historie? Zult gy ook zoo openhartig wezen? Ik vertrouw er
zeker op.
Vrydag avond. Ja myne beste, ik kreeg van morgen uwen
brief met de ingeslotene aan myne moeder. Die brief was heel
lief en hartelyk, en slaat volkomen met hetgeen ik over u geschreven heb.
Ik moet wel aan v. d. Hucht schryven, want gy vraagt het
.
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my. Maar lieve ik zie er zoo tegen op. Hoe zal ik hem noemen?
Enfin, ik zal er dadelyk aan beginnen.
Zie zoo, daar ligt de brief. ik heb hem geschreven zooals
men castorolie inneemt; snel, om de leelyke smaak. Zie je, dat
ik u vry goed gehoorzaam? Het was my waarlyk eene opoffering er aan te beginnen, maar nu het af is, is dat bezwaar ook
al weer voorby. Ik onderwerp ook dien brief aan uw oordeel.
Als dezelve niet deugt, zal ik eene andere maken; maar het is
my zeer moeyelyk.
Lieve beste, hoe moet het nu met de communicaties? Is het
nog tyd genoeg na den 5den? Moeten er naar Holland ook
statieuse kennisgaven? Ik denk dat gy dit wel by uwe brieven
zult hebben afgedaan.
Nu ga ik slapen, lieve engel. Ik heb u innig lief. Zult gy op
dezen brief uitvoerig antwoorden? Dag lieve bruid. (II. 63-67.)
20.

Abraham des Amorie van der hoeven
aan Eduard Douwes Dekker. Utrecht, 19 Augustus 1846.

't Is wel lang geleden, myn waarde Eduard, sinds ik den
laatsten brief aan u verzond; nog langer, kan ik er byvoegen,
sinds ik den laatsten van u ontving. Uwe broeders en zusters
hebben niettemin trouw aan uw verlangen en aan myn wensch
voldaan door my mede te deelen wat gy aan hen geschreven
hadt. Daarom wil ik my ook over uw stilzwygen jegens my niet
beklagen ik kan er, buiten gebrek aan tyd, nog wel andere
redenen voor uitvinden; ik-zelf heb zoo dikwyls aan u geschreven en even dikwyls myn geschryf weêr verscheurd over
al wat verleden is zou ik u moeten spreken, en misschien dagen
lang spreken. Daar komt de tyding van uw huwelyk, van uw
aardsch geluk, van een vrede na zooveel stormen, dien ik my
gaarne denk als een voorbode en afbeeldsel van den vrede des
gemoeds dien gy na zooveel zielstryd en smart wel boven alles
zult behoeven ei fbegeeren. Ik heb nu lust noch tyd noch hart
om u over iets anders te schryven dan over die heerlyke uitkomst, die ook my een vergoeding is voor alles wat ik met u
geleden heb. Mevrouw Everdine Huberte Douwes Dekker,
Baronesse van Wynbergen het is de eerste maal dat ik dien
naam schryf, en daarom doe ik het, gaarne eens voluit — mag
wel weten dat zy ook my een zeer donkere plek aan myn gezigtseinder heeft opgehelderd, en dat ik haar dank weet, harte;

;
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lyk dank, dat ik weder met blydschap en hoop en moed naar
Java en het Oosten kan heenzien. God, die u beiden te zamen
bragt, geve u in elkander de keur Zyner zegeningen. 's Is ook
voor een vreemde altyd treffend en verblydend wanneer de
Hemelsche Vader zoo voor twee Zyner kinderen tevens zorgt,
en hen door elkander gelukkig wil maken, wat moet het niet
zyn voor den vriend die er by staat (in den geest even digt er
by staat, als landen en zeeën ons ver van elkander scheiden.)
Zend my spoedig eens omslagtig berigt van uw huisselyk leven
en huisselyk geluk — of zoo gy 't my niet schryven wilt, zend
het naar Holland over, dan is het toch ook voor my. ik verlang
meer van u te hooren, meer ook van uwe uitzigten en voornemens. Ik heb nog altyd, en nu meer dan ooit, groote dingen
met u voor. Als gewoon ambtenaar kan ik u daar in de O. Indiën
niet laten, daarvoor zyt gy my te veel waard en de O. I. my van
te veel belang. Gyl. hebt daar ginds een goed deel van Nederlands toekomst in handen. Neen ! zeg my nu niet dat er „onder
zulk een bestuur" niets is aan te vangen, en dat binnen vyf-entwintig jaar alles verloren is wanneer er geen verandering komt
die veel van een omwenteling moet hebben. Ik ben volstrekt
geen man van de oppositie, en wat nog erger is, ik ben tamelyk
doof voor al wat de mannen van de oppositie vertellen. ik zie
wel groote gebreken, ik vind wel overal schuld, overal, by
overheid en niet-overheid — maar ik geloof niet aan die hervormingen van buiten af, aan dat „in orde brengen van 't horlogie door aan den wyzer te draayen" gelyk Asmus het noemt.
Ik verwacht meer van andere menschen dan van andere wetten,
meer van goede bestuurders, dan van een goed bestuur. En
onder die goede bestuurders moet gy boven aan komen, zoo
't kan in rang, maar — wat zeker kan --- in krachtbetoon. Het
Vaderland heeft regt om wat uitstekends van u te verwachten,
uw verblyf in de O. mag niet spoorloos voorbygaan. Men moet
er na honderd jaren nog spreken van 't geen gy goeds en groots
gewerkt hebt. Ook voor nog hooger belangen, voor ons Christendom moet gy werkzaam zyn. Onze O. I. voor Nederland te
behouden en voor Christus te veroveren, is in dezen tyd onze
dringendste behoefte en onze heiligste roeping. En wordt die
heerlyke uitkomst verkregen, Eduard, dan moet ik uw naam
hooren onder de namen der edellieden waaraan we dat te danken hebben.
Zoo droom en denk ik tegenwoordig gaarne over u, in lichte,
aangename beelden. Maar over die allen heeft Gods hand toch
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weêr een somber floers geworpen. ik zal niet wagen u te
troosten over het verlies uwer moeder; ik weet aan my-zelven
dat men over dit verlies zich niet kan, noch mag, noch wil laten
troosten. By alle wenschen en uitzigten van den zoon loopt alles
eindelyk uit op n aloeder" en op de vreugd die zy er van zal
hebben; en als zy van ons is weggenomen dan is het lanen tyd
alsof ons leven zyn doel verloren had. Dit eene maar wil ik u
zeggen: God heeft Zyn tyd goed en wys gekozen, niet waar
Eduard? Goed voor haar, want zy was moede van het leven,
goed voor u. Hy nam haar niet weg eer Hy u gaf wat u staande
kan houden, en staande zal houden. Ook is er nog heerlyker
vreugd dan die een moeder op aarde van haar zoon kan smaken,
en nog zaliger ontmoeting dan in dit Vaderland, waar wy toch
vreemdelingen zyn. Wat heb ik veel geleerd, en veel goeds
genoten aan het ziek- en sterfbed van uwe zuster Mine. Al had
ik daarvoor alleen naar Utrecht moeten komen, ik zou begrypen
waartoe my die verplaatsing had moeten dienen. Ook uw broeder Jan heb ik toen nader leeren kennen, en nog meer hoogachten dan ik reeds lang gedaan had, vooral uit zyne brieven.
Over 't geheel gaat het my hier goed. Myn gezondheid laat wel
wat te wenschen over, maar verhindert my toch niet myn Evangelie-werk te verrigten, en ik ben hoogst gelukkig door de liefde
waarmede men my overal te gemoet komt. Semper amoris e9ens
dat was ik weet niet of het u nog heugt van over lang
de vertolking van myn naam die ik als zinspreuk van myn leven
had aangenomen. Wat God my van die liefde met de eene hand
onthouden heeft, geeft Hy my met de andere dubbel weder in
myne gemeente en gemeentekinderen. Maar ik word ontrouw
aan myn plan. ik had my vast voorgenomen u niets over myzelven te schryven, eer ik van u over u nader berigt had ontvangen. Wanneer gy hardnekkig blyft volhouden van niet
direct aan my te willen schryven, dan hebt gy een dergelyke
contre-manoeuvre van my te wachten, dan ga ik beproeven om
een correspondentie aan te knoopen met Everdine; ik schryf
dien naam voor den tweeden keer, en wil niet langer uitstellen
myn regt als vriend te doen gelden.
Het papier is vol, en ik heb u zoo goed als niets geschreven.
Haast zou ik dezen brief weêr verscheuren. Om niet daartoe te
komen wil ik hem aanstonds sluiten en verzenden. Vaarwel
Eduard, groet myne zuster en vriendin van my ; Al het geluk dat
gy smaakt geniet ik mede, al het goede dat gy doet en tot
stand brengt komt ook op myne rekening. God zegene u en geve
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u vrede. Hem en onzen Heer Christus bevolen.
21. Aan Ds. P. Douwes Dekker.

(II. 77-79.)

t enado, 15 januari 1851.

Myne betrekking hier is zeer notabel. Alleen sta ik onder den
resident, doch met Everdine, daar de Res. niet getrouwd is, zyn
wy al zoo wat de eerste van de plaats; en in het algemeen moet
ik zeggen dat het publiek ons eer meer dan minder ontziet dan
ons toekomt. ik kan niet juist weten of gy begrip hebt van eene
plaats als Menado wat het publiek aangaat, doch waarschynlyk
is dat grooter dan gy denkt. Zoudt ge wel gelooven dat hier
minstens eens, meestal meermalen 's maands partyen worden
gegeven, van 100 en 150 menschen? Op 's konings verjaardag
1850 is hier een bal costumé geweest dat werkelyk schoon was
om te zien. Ik houd het er voor dat men in de grootste kringen
in Europa bezwaarlyk zoovele ryke schoone costumes byeen
zoude brengen als hier op het afgelegene Menado. En wat het
aardigste was, er waren costumes van 16 en 1700, niet nagemaakt, maar echt. (II. 87) .
22. Aan line.

Buitenzorg, 29 October 1856.

Lieve beste Tine ! Gisteren was ik in de hoop om van daag
verder te komen, en dacht dat ik dus van daag geene gelegenheid tot schryven hebben zoude. Daarom heb ik u maar met
een enkel woordje geschreven om maar werk van dien wissel
te maken. Dit was myn idee niet zoozeer in verband met het
dreigement tegen ult°. Decr. (daaraan helpt het zenden van die
f 500 niets) als wel omdat dan de tantes vooreerst wat hebben
zouden. Vindt ge dat ook niet?
ik kan u het verdriet dat my die Holl. brief veroorzaakt niet
beschryven. Ik ben er geheel van ontsteld en heb moeite om
geregeld te denken. Het is verschrikkelyk. Hadden nu die schepsels maar in godsnaam antwoord op hun laatsten brief afgewacht, dan hadden ze die f 500 gekregen en wy hadden verder
kunnen zien. Wie of daar toch achterzit? De brief is niet door
haar zelve gesteld. Zoude het de Kerkhovens wezen? Het klinkt
zoo kantoorachtig. Op het oogenblik kan ik niets zeggen tegen
de tantes en moet alles opslikken, maar het is toch infaam.
Want wie heeft haar geholpen toen Gr.mama stierf? Zy hadden
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toch genoeg van ons ondervonden om te weten dat het niet
zenden van geld uit onvermogen voortkwam; waarom dus anderen daarby te roepen? Het is verschrikkelyk! En dat nu juist op
een oogenblik dat ik zoo'n groote behoefte heb aan een weinig
crediet. Het lot vervolgt my zwaar. ik had juist gehoopt dat die
f 500 de tantes tot zwygen zouden gebracht hebben, zoo lang
tot er kans zou zyn op redres. Nu is de kans om of met van Son
of op andere wyze te slagen. Van der Hucht zal my overal zwart
maken, en dat nu juist, nu ik zoo noodig heb iets vertrouwd te
worden.
Ik ben bitter bedroefd. ik wenschte dat ik schreyen kon, en
ben volstrekt moedeloos. Gister sprak ik Crone. Die was zoo
perfect tevreden en op zyn aise en blufte zoo met zyne positie !
Hy heeft f 21.000 's jaars huur van een contract dat hem f 100
gekost heeft.
En zulke menschen hebben dan zoo'n air! 0, God wat is dat
leven van ons toch tobben ! En als ik dan aan u en ons lief kind
denk, word ik zoo bitter bedroefd. Wat hebben wy elkander
al treurige tydingen te schryven gehad, en nooit eens een straal
van hoop. Ik ben moe !
Ge begrypt dat ik in geen geval met van Son zoo dadelyk
klaar raak. Van der Hucht en van Heeckeren logeeren als ze
hier zyn, by Swart. Die historie van die ellendige schepsels komt
dus gaauw de Preanger door en ik die hen boven myn kracht
ben te hulp gekomen zal nu hier voor een dief worden gehouden, en nog wel door van Heeckeren die toen hy haar beter
had kunnen helpen dan ik, zyn geld in zyn zak heeft gehouden.
God wat is toch. het leven. Ik zou haast betreuren dat wy ons
lief kindje hebben dat ons aan het leven bindt. Alles is my zoo
drukkend, ook hier op Buitenzorg. Ik kan myn oogen niet wenden zonder dat myn gemoed gewond wordt.
Ieder zegt my dat die zaak van van Son veel te duur is, en
dat hy er af wil zyn omdat hy voorziet dat de regent hem op
den duur zyn padie niet voor dien prys geven zal, vooral daar
concurrentie zal komen. Maar de vraag is of van Son te bewegen zal zyn om de zaak zonder geld te geven, vooral nu, daar
onze familie hem voor my als een dief zal waarschuwen. Bovendien al raakte ik klaar dan zou my dat toch niet helpen voor
1°. December. Ik ben verschrikkelyk gejaagd en angstig. Als er
.op 1°. December iemand met die zaak op komt dagen zal ik
heel eenvoudig antwoorden dat ik de tantes sedert Grootmama's
dood onderhoud en dat die menschen dus (tegen hun belang)
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door eene familie-intrigue moeten opgestookt zyn om zoo tegen
my te handelen. Daarop zal dan hoogstwaarschynlyk volgen een
wederschryven naar Holland, en dan zullen zy moeten antwoorden dat het waar is, vooral als ze dan een maand te voren die
f 500 ontvangen hebben. Daarom moet uw brief aan de tantes
zoodanig zyn dat zyl. neergezet worden.
Ge begrypt wel dat ik, als ik het geld had, liever alles betaalde en dan zei : loop nu naar de hel ! Maar de hoofdzaak is
nu er voor het oogenblik van af te zyn, om, mogt ik eindelyk
in iets slagen, later verder te zorgen.
Houd u zoo goed mogelyk beste lieve Tine, geloof toch dat
ik uu innig liefheb. Kus ons best lief kind.
(II. 153-155).
23.

Aan Tine.

Bandoeng, 5 November 1856.

Lieve beste Tine ! Zondag tegen den avond ben ik reeds hier
aangekomen, en hoezeer juist die avond de post vertrok heb ik
niet geschreven omdat ik natuurlyk nog niets wist.
's Avonds ontving ik een briefje van den heer van Son die my
te logeeren vroeg. Dat was nu heel goed, maar de zaak is nog
geheel onbeslist, helaas!
Hy is een aardige innemende jongen en prettig in den omgang, maar dat helpt my weinig. Ik zeide hem dat ieder my
gezegd had dat de zaak te duur was. Dit is waar of niet waar,
al naar men het neemt. Voor de inkomsten is het goedkoop,
want de winst is zeer groot, dat heb ik gezien, maar het is te
duur voor de oprigting, want ieder die over f 20.000 kan disponeeren kan dunkt my, dezelfde zaak opzetten. Dit neemt niet
weg dat ik zeer graag de zaak voor f 70.000 nam. Maar nu
begon hy in eens te zeggen dat het nog in het geheel niet zeker
was of hy het verkoopen wilde, want dat dit afhing van omstandigheden dat hy zich eerst op N. J. zou decideeren, enz., zoodat hy het wou tourneeren of ik eigenlyk maar gekomen was om
een toertje in de binnenlanden te maken. Hy beweerde dat hy
dit dadelyk gezegd had, hetgeen niet waar is. Wel heeft hy gezegd aan B. en ook aan my, dat hy in allen gevalle de overgave
eerst op 1°. 1857 zou laten plats hebben, maar dat hy het wou
verkoopen was stellig.
Ik houd het er voor dat hier praatjes achterschuilen. God
weet of myne vrienden en familie hem niet voor my hebben
gewaarschuwd, het zou bitter hard wezen.
;
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Nu hy het air aanneemt van misschien niet te willen verkoopen kan ik ook geen voorslagen doen, want hy zegt telkens : ik
weet nog niet of ik er toe overga, ik moet my nog bedenken etc.
Zoodat, hoe het loopt, klaar kom ik nu niet. En by uitstel van
decisie komt gevreesde 1°. December.
Het is jammer dat hy niet tot eene decisie te bewegen is,
want ik vind de zaak heel lief gelegen en pleizierig om te behandelen. Het is doodeenvoudig. De landstreek is allerliefst en het
huis ook heel aangenaam (hoezeer, geloof ik, ligt en digt gebouwd). Ik kan bedroefd wezen als ik denk hoe prettig gy hier
zoudt wonen. Wy zouden hier zoo ongegeneerd en eenvoudig
kunnen leven. Alles is nu zeer moeyelyk. Als het met van Son
afgesprongen was, moest ik in godsnaam naar wat anders uitzien, maar nu wil ik de zaak met hem niet brusqueeren en kom
toch tot geen resultaat. Ik zou u zoo gaarne eindelyk eens iets
goeds willen schryven, maar ik vrees er nu voor, want hy doet
net of hy niet aan verkoopen of verhuren denkt. Ik geloof zeker
dat hy er wel van' af wil wezen, maar niet aan my uit wantrouwen. Kassian, ik, die zoo gaarne ieder het zyne geef, en meer.
't Is hard!
Donderdag morgen.
ik ben niets verder en wanhoop aan den goeden uitslag. Ik
heb gister middag weer aangedrongen op huren, maar te vergeefs. Hy schynt zich bepaald voorgenomen te hebben om niets
te decideeren, of liever ik houd het er voor dat hy gedecideerd
is om óf niet te verkoopen of niet aan my. Het is jammer want
waarlyk de zaak is mooi, en gy en ons lief kind zouden hier zoo
kalm zyn en zoo gezond. De omtrek is zoo heerlyk.
Ik ben natuurlyk bitter bedroefd gestemd en ik heb zoo met
u te doen dat ik u nooit iets vrolyks kan schryven. En de
hoofdzaak is een beetje geld. Van Son speelt met duizenden en
dat moet ik aanzien. Een paar menschen hier in de buurt die
contracten hebben spreken van f 60 en 80 duizend 's jaars winst.
Onlangs hoorde ik van een theecontractant die in drie jaar tyds
zestienduizend gulden voor honden had uitgegeven. En ik heb
geen brood voor vrouw en kind.
De wenk dat ik hier in de buurt iets dergelyks zou opzetten
baat niet. V. S. begrypt dat daartoe geld noodig is, en dat ik dat
niet heb. Bovendien zegt hy dat hy in zoodanig geval net zoolang met verlies zou gaan werken dat de ander moest ophouden.
Dit is gegrond. Van Son kan zooveel geld krygen als hy wil.
Hy heeft als jongmensch, als administrateur van zyne mama op
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Kedong Badok ca. f 10.000 en van dit etablissement ca.
f 15.000, hetgeen nog stygen kan, zoodat hy f 25.000 's jaars
heeft, buiten het aandeel in het vermogen van zyn moeder. Hy
kan dus met geld spelen.
Daarby zyn er maandelyksche uitgaven te doen, en ook moet
men geld in handen hebben om goedkoop padie contant te koopen, zoodat, al was ik klaar geraakt, ik toch in den beginne
zoude hebben moeten sukkelen.
Van Son spreekt er van om over een paar dagen naar Buitenzorg terug te gaan. Nu weet ik niet wat ik doen moet. Terug
gaan? Dan kom ik thuis juist zooals ik ben uitgegaan, na alweer
zooveel te hebben uitgegeven voor niets. Maar wat zal ik in
godsnaam anders doen? 'n Paard koopen en over Java reizen?
Overal waar men naar zaken vraagt zoekt men iemand die geld
heeft. Bovendien schynt ieder tegen my te zyn. Iemand die zyn
ontslag vraagt moet niet wys zyn, of wel men zet een gezicht
alsof men dacht : „daar zit zeker wat anders achter".
Vele plannen malen my door 't hoofd, maar voor alles is geld
noodig. ik heb er over gedacht naar Singapore te gaan, en hoe
hard het my ook vallen zou u eenigen tyd te moeten verlaten,
zou ik dat echter doorzetten als het maar niet zoo vague was.
De menschen daar zullen wel net zoo wezen als overal. Als ik
er aan denk hoe ik wezen zou om iemand te helpen die in myne
positie was!
Ik moet dien van Son bewonderen. Hy is jong, los, vrolyk,
speelt met geld als het voor honden, paarden of meiden is, is in
alles overigens fideel en gemakkelyk, maar zoodra komt het
niet op het punt van zyn belang in zaken, of hy is de geslepenheid zelve. Het moet een knappe inlander wezen die hem een
bos padie tekort doet. ik heb van alle kanten op hem getracht
te werken, en hy had eene bonhomie die my telkens hoop gaf,
maar zoodra ik de zaak aanroerde retireerde hy zich en hield
zich of hy van niets wist. Vroeg ik dan bepaald antwoord, dan
zeide hy dat dit afhing van omstandigheden enz. Gister middag
zeide ik dat ik een mislukte reis had gemaakt, dat ik teveel van
Indië had gezien om voor pleizier uitstapjes te maken, dat hy
my bepaald gezegd had de zaak te willen verkoopen en dat ik
in dat idee op reis was gegaan. „Welnu, zeide hy, als gy my
daaraan wilt houden, voor f 70.000 contant is de boel te koop".
Hy wist wel dat ik dat niet had.
Dag beste Eef!
Laat een vaatje haring koopen by van Kleeff. Het staat in de
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Javabode geannonceerd à contant. Zend desnoods een jongen
(II. 155 158.)
naar de stad in een huurwagen.
-

24. Aan fine.

Bandoeng, 9 November 1856.

Lieve beste beste Tine I Van Son gaat morgen vroeg naar B/z.
terug, en ik ga niet mede. Er is weer iets hoop. ik kan niet laten
het u te zeggen. De zaak is aldus. ik was na myn laatsten brief,
die heel verdrietig was, besloten met hem weer terug tq gaan, en
paarden enz. was reeds besteld. Maar op eens zeide ik eergister
dat ik van besluit was veranderd en niet , met hem meeging. Hy
vroeg waarom? Och, zeide ik, ik ben koppig van aard, ik heb
my nu eens in het hoofd gesteld dat ik hier in Bandong iets zou
vinden, en nu verzeg ik het om onverrigter zake hier vandaan
te gaan ! Hy antwoordde eerst niet maar gister was hy een
beetje handelbaarder. Na lang praten bestaat er nu een half of
kwart accoord. Het is nog zeer vague doch ik blyf nu in allen
gevalle nog wat hier, want ik wil eens spreken met Philippeau
die hier is, en bovendien het kon zyn dat van Son zich alleen
handelbaar toonde om my van hier te lokken om hem niet in
den weg te zitten. Ik moet van avond met hem praten en daarom
schryf ik kort.
Uw briefje van vrydag heb ik ontvangen. Ja ge moet van
Batavia af. Liefst naar Gadok, maar gy kunt te B/zorg uitrusten.
Domme meid, de post te Batavia is:
Vertrek : Aankomst :
Dingsdag, Zaturdag.
Woensdag, Zaturdag.
Gy ontvangt dit schryven Dingsdag en kunt my schryven
Woensdag.
Als ik klaar raak zal ik veel te tobben hebben met geld in
den beginne, maar er is hier veel moois : rozen, dahlia's, lief
huis, goed bad, gezond klimaat en prachtige omstreken. ik zie
u in gedachten al hier met Edu. God gaf het.
Waarschynlyk ga ik over een week van hier. Ik moet eenige
kennissen maken na het vertrek van van Son. Hy is met ieder
gebrouilleerd en dat is my tot nog toe hinderlyk geweest omdat
ik by hem logeer.
Ik heb een paard gekocht voor f 60. Heel jong; het is een
schek, je weet wel. Edu zou hier wat kunnen wandelen en ik
zou hem leeren klimmen tegen hoogten. Maar in de molen mag
hy niet komen, daar moet een afsluiting gemaakt.
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Er is hier een bad in huis. Je kunt zoo uit je slaapkamer een
stortbad nemen. Eigenlyk moest ik je niet hierover schryven.
Als het nu weer misloopt is het zoo bitter. Maar in godsnaam
verheug u dan maar al is 't voor een paar dagen. Jammer dat
van Son zoo lang tyd van bedenken heeft. Intusschen kyk ik
hier eens goed rond. Het minste was my goed genoeg, al was
't een aardappeltuin. De hoofdzaak was hy wou geld hebben.
Nu is er kwestie van een jaar huren en op 1°. 1858 koopen
contant. Als ik hier eerst in ben als huurder heb -ik meer kans
op geld over een jaar, want dan ben ik in connexie met huizen
op Batavia. De huur zou hoog zyn, maar toch niet z66 of ik zou
er mee vooruit komen. De zaak is mooi.
Als ik slaag zou ik de meubels trachten over tenemen dan
is daarmede geen soessah. Ik geloof wel dat hy er te duur mee
is, maar ik neem met alles genoegen als ik maar klaar raak.
Dag beste lieve Tine. Uw briefje was heel lief. Ik verlang
dol naar u. Geef die kwade Edu drie harde klappen en een
zoen. (II. 159 160.)
-

25.

Aan Tine.

Bandoeng, 27 November 1856.

Lieve beste Eef! Ik heb Ph. gesproken. Ik hechtte hier veel
aan omdat hy hier by dit kleine publiekje een der hoofdpersonen is, en ik daardoor kan werken op den regent van wien alles
afhangt. Hy denkt gunstig over huren en denkt dat ik dan de
boel wel klaar zal spelen. ik geloof het ook wel, de hoofdzaak
is maar dat ik van Son beweeg my de zaak zonder borgen te
geven, want dat zou moeite in hebben.
Ik zou in den beginne zeer te tobben hebben met gebrek aan
geld. Ge begrypt dat ik elken overgewonnen gulden dadelyk
zou moeten afgeven aan nude zaken, en dus geen ruimte in
handen kryg. Ik bouw echter een beetje op den regent. Ik heb
eene visite by hem gemaakt. Hy was zeer vriendelyk en kende
my nog, zeide hy, van 1846 op Tjanjor. Ook zeide hy (wat
die menschen toch op alles letten en onthouden) dat ik zulk
„een mooi rapport over Krawang had geschreven". Hy is ryk,
of althans hy heeft groote inkomsten. Zoodat als ik wel met
hem ben, hy in staat zou zyn my te helpen, door my byv. het
geld voor zyne padie wat in handen te laten.
Ik heb visites gemaakt by de kleine beau monde en getracht
my „bien vu" te maken. Het is hier een vry kleinstádtisch
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praatnest maar juist daarom moet ik trachten wel te zyn. Men
heeft my overal heel beleefd ontvangen en dadelyk contravisites
gemaakt.
Mogt de zaak doorgaan dan ben ik van plan ronduit te zeggen dat ik zeer achteruit ben en geen menschen zien kan omdat
ik moet trachten by te komen etc. Daardoor moet ik probeeren
de publieke opinie voor myne zaak te winnen, zoodanig dat de
regent gedwongen wordt geen concurrent te bevoordeelen. ik
heb idee dat dit alles wel lukken zal als maar de v. d. Huchtsche
kliek my hier niet gaat tegenwerken. Als ik eerst maar aan den
gang ben vrees ik hunne praatjes niet, wanneer zy my maar niet
beletten om aan den gang te komen.
Ik wil morgen hier vandaan en zal op Tjanjor zoo kort mogelyk blyven. Het is jammer dat ik niet geslaagd ben met paarden.
ik weet nu weer niet hoe ik weg kom. Gehuurde paarden zyn
gewoonlyk ellendig, zoodat ik liever loop. Een wagen met
regentspaarden kost f 65, buiten de koelies voor het terugbrengen. In allen gevalle wil ik morgen weg, schryf my dus niet
meer.
Vanavond ga ik eten by de familie Brumstede. Hy is theecontractant, doch gaat naar Holland hetgeen my spyt, want
hy bevalt my zeer goed. Philippeau is heel fideel, ik bouw een
beetje op hem.
ik ben besloten maar een wagen te huren en naar Tjanjor te
ryden. Als ik op gelegenheid wacht blyf ik hier hangen en ik
heb nu gezien en onderzocht wat ik weten wil.
Zondag middag. ik heb uw briefje van gister ontvangen. Het
blyft er by dat ik, morgen wegga met een wagen. Het geld
begroot my zeer, maar ik moet wel, want in de verhouding
tegenover de menschen hier kan ik niet op een gladakpaard
wegryden, en goede eigen paarden heb ik niet kunnen krygen.
Hoe ik van Tjanjor zal doorgaan weet ik nog niet. Ik wenschte
wel dat ik daar een gelegenheid vond om mee te ryden. Als ik
eigen paarden had reed ik liever te paard.
Nu beste lieve, ik verlang naar huis. Kus Edu. Dag lieve
(II. 163-164.)
beste.
—

26. .Aan Tine.

Antwerpen, 30 .Augustus 1859.

Lieve beste Tine! Gister avond ontving ik den brief met de
f 100. Ik had tot negen uur rondgeloopen en by myn thuis62

komst dien brief vindende, was ik om den inhoud, dat gy
namelyk zoudt vertrekken, bitter bedroefd. Ik antwoordde
haastig een paar woorden die u moeten bedroefd hebben, maar
lieve engel, myn verstoordheid betreft u niet. Gy handelt courageus en cordaat, maar die ellendelingen die ons tot zulk een
stap dwingen zyn infaam. Ik laat nu eens die hatelykheid van
v. Heeckeren etc. aan een kant, maar stuit het Jan niet u zoo
naar Indië te zien gaan? Komt hem uw plan daar (hoe moedig
ook) zoo schoon voor in de uitvoering? Er is een groot onderscheid tuschen het mooi-vinden van uw besluit wat de cordaatheid aangaat, en het kalm aanzien dat het gebeurt.
Gy meent te kunnen slagen. Het voorbeeld van Mevr. Dean
(die hoogstwaarschynlyk haar geld heel anders verdiende dan
met lesgeven) staat u voor den geest. Daarby komt de opgewondenheid die in een edel gemoed juist het moeyelykste plan
als het verkieslykste doet voorkomen. Dat gy dus wilt begryp
ik, maar het is infaam van ieder die u daarin sterkt.
Vraagt gy my nu of ik er dan tegen ben? Hoor myn antwoord
en lees dat Jan voor.
Door armoede buiten staat u en de kinderen te voeden, verlies ik alle regt van stem ! Anderen, vreemden, bestemmen myne
vrouw naar Indië, ik moet zwygen. Men beslist my myne kinderen aftenemen, ik moet zwygen. Men stuurt ze naar een land
waar ze juist op hunnen leeftyd niet moeten zyn, zoo wat
opvoeding als gezondheid aangaat, ik moet zwygen! Myne
vrouw die door gedurig lyden en tobben is uitgeput wordt door
vreemden aan het werk gezet voor den kost, ik moet zwygen I
Ik moet zwygen .... niet omdat ik het goedkeur, of omdat
ik er in berust, maar omdat ik u en de kinderen niet onderhouden kan.
Ga dus, maar zeg aan Jan -- van die anderen spreek ik niet 1
— dat ik het schandelyk vind, zoo misbruik te maken van myne
armoede.
Als ik u zeg: ga! dan zeg ik dat uit dwang, maar nooit zal ik
het hun vergeven die my zoo het mes op de keel zetten, die
zóó misbruik maken van myne ellende!
Er is iets opmerkelyks in die zaak die nog al in het oog valt.
Het is honderde malen voorgekomen dat een gezin in het achterspit geraakt. Als de familie dan byspringt, en er is quaestie
van uit het land te gaan, dan zendt men den man weg, en zorgt
zoolang voor vrouw en kinderen. Als dan die man slaagt is alles
geredresseerd.
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Hier heeft men er wat beters op gevonden. ik moet niet slagen, ik moet my niet herstellen. Noch van Heeckeren, noch
van der Hucht, noch iemand die Indië kent twyfelt er aan dat
ik in weinig tyds er boven op zou zyn. Wat was dus natuurlyker
dan my weg te laten gaan, als het niet te doen was om my te
krenken en te folteren, en voornamelyk om u van den hals te
schuiven?
Laat men my de helft geven van wat uwe overtogt kost, dan
kan ik naar de Kaap of naar Singapore gaan, en binnen acht
maanden neem ik aan u te laten overkomen ! Maar dat mag
niet, ik mag my niet releveeren. Het eenigst streven is dat gy
in Holland niet tot last zyt, onverschillig of gy ginds van ellende
omkomt.
Ware het vertrek van my niet het rationeelste, het eenvoudigste, het meest gewone?
Hoe komt men op zoo'n buitengewoon idee u te laten gaan?
Vraag eens aan Jan of hy uw plan niet zeer courageus vindt,
of hy u niet aanbiddelyk vindt van moed? Ik ben zeker dat hy
zegt : ja ! Welnu, dat bewyst juist dat hy uwe taak zoo moeyelyk, zoo onuitvoerbaar acht.
Laat Jan geld leenen dat ik naar Singapore kom, laat hem u
voor weinige maanden by zich houden, dan kunt ge van Heeckeren zyn infaam aanbod in 't gezigt gooyen.
Ja, tracht by Jan te bewerken dat ik naar Singapore kom.
Dàt is de weg.
Dàt moet ieder wenschen die het goed meent en niet uit valsche zelfzucht en lage hatelykheid u van den hals schuiven wil.
Uw goed is weg, het gaat van middag. Men zeide dat het
donderdag morgen by u zoude kunnen zyn. Die verzending
was my een zware taak. Die scheiding tusschen uwe koffers en
de myne scheen my eene voorbode van onze scheiding.
Wat ik nu doen moet weet ik niet. ik heb nog hoop dat Jan
het infame van die handeling zal inzien en ons instaat stellen
het met verachting aftewyzen. Zoo niet, doe wat gy goeddunkt, .... van uwe zyde is het subliem, maar schandelyk van
die ons daartoe dwongen!
Ik heb nog geen besluit genomen wat my aangaat. Zoolang
ge niets naders hoort blyf ik hier, en mogt ik weggaan dan zal
ik zorgen dat uwe brieven my nagezonden worden. Schryf dus.
Kus myne lieve beste kinderen. Dag myne lieve beste Tine, dag
myn arm kind die van den hals wordt géschoven, dag beste
kinderen! (III. 16-19.)
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27. Aan Tine. Antwerpen, 1 September 1859.
Lieve beste trouwe Tine ! Och, dat hadt je niet hoeven te
vragen, dat ik er dàt by schryven zou. Daarvan is immers geen
kwestie geweest. Ik begryp nu nog dien brief niet dien je uit
den Haag schreeft, .... niet omdat ik gissen kan dat jy me
hofmeester maken wilde, maar omdat ik niet vat wat u moveerde u den dwang om dat te schryven te laten welgevallen. Je
schreef er zelfs nog onder: „deze brief is politiek" en „ik moet
zoo schryven" welnu, nu nog begryp ik niet waarom? Als je
me geschreven hadt: „ik blyf hier by Henriette_met de kinderen.
Zy is allerliefst voor my, maar met u wil ik niet meer te doen
hebben, ik wil zelfs niet meer van je hooren, wordt matroos of
doe wat je wilt, 't gaat my niet meer aan, wy zyn elkander
vreemd" etc. etc. dàn had ik het perfect begrepen. Maar
nu nog vraag ik u of Henriette de satisfactie u zulk een brief te
laten schryven niet te goedkoop heeft? Die zoogenaamde hulp
is een canaille streek. Noch Henriette, noch van Heeckeren
kunnen uwe moedige ingenomenheid deelen in dat „verschaffen
van eene positie". In hun oog moet ge onder die taak bezwyken,
maar zy willen dat gy op eene distantie bezwykt, zooals de
dokters een hopelooze zieke naar de baden zenden. Enfin, ik
heb u daarover eergister avond geschreven. Ik mag er alleen in
toestemmen als gy anders geen dak hebt. Uw plan is moedig en
verheven maar de uitvoering gaat, èn boven uwe krachten èn
buiten de mogelykheid der dingen, en het is lage zelfzucht van
degenen, die misbruik makende van uwe cordate ingeving,
u daarin sterken en de middelen verschaffen om het uittevoeren.
Gy zegt dat men van my de ongerymdste dingen vertelt.
(N.B. ik ben benieuwd eens alles te hooren. Dat ik u niet liefheb is my nieuw, — ik dacht het zou meer zyn iets van koord
dansen, of moord op den keizer, of zooals wy reeds weten:
croupier). Maar luister nu eens goed. Vertelt of meent men ook
dat ik onbekwaam ben? ik weet zeker van niet. Of dat ik lui
ben om in eenige betrekking die bekwaamheid niet toetepassen,
of slordig van gedrag of zoo iets wat het reusseren in eene
nieuwe carrière zou verhinderen? Ik geloof dat men dit alles
niet zegt of denkt.
Ik geloof dat men (als ik maar ergens aan den gang was)
niets verwonderd zou zyn, als ik in weinige jaren alles er boven
op gewerkt had. Dit is zoo waar, dat ik zelfs op Batavia als
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klerk weer beginnende, nog aanneem weer Resident te worden
of zoo iets. Dit nu is myne opinie niet alleen, maar ik ben zeker
dat anderen dit ook niet vreemd zouden vinden. In één woord,
ik ben zeker dat zy gelooven dat ik, eens weer aan den gang
zynde, reusseren zou.
Aan uw reusseren kunnen zy niet gelooven. Zy kunnen zeggen : als gy moet, in godsnaam, probeer ! Zy kunnen u bewonderen om uwen moed, uw karakter, uwe sterkte, — maar juist
die bewondering toont dat er iets te bewonderen valt, dat het
plan groot, moeyelyk, byna onuitvoerbaar is.
Als ik slaagde in herstel zou men het, geheel teregt, niet
meer vinden als een staaltje van myn pligt, en niet de moeite
waard er van te spreken.
Als gy slaagdet zou ieder, en ook teregt, u verheffen als een
toonbeeld van vrouwelyke kracht, moed en standvastigheid.
Myn streven zou dus eenvoudig gewoon zyn, het uwe verheven en ongewoon.
Myn slagen gemakkelyk, het uwe ongeniakkelyk.
Nu moet er beslist worden één van ons beide aan den gang
te helpen en zie, het ongemakkelykste , het minder bereik
bare, het byna onmogelyke wordt gekozen!
Wat daarvan de reden is heb ik u in myn brief van dingsdag
avond al geschreven.
Ik verwacht antwoord op wat ik tegelykertyd aan Jan schreef.
Blyft myn schryven ydel, gaat hy voort met aan v. H. te schryven en naar een schip te zoeken dat u weg voert, in godsnaam!
Dan moet ik zwygen, want hoe het u by aankomst op Batavia
dan gaan moge .... hier hadt gy geen dak, en de reis duurt
toch 3i maand ! Zóólang hebt gy ten minste het- noodige.
Wat ik dan doen moet, weet ik niet. Myne gaven zyn op de
pryslysten niet genoteerd, integendeel ze hinderen my, want
men verwyt ze my.
Als ik van gaven spreek doe ik dat omdat anderen dit zeggen,
en ik spreek er van met bitterheid.
Een man had een talent gouds, en honger!
Niemand in het dorp konde zyn talent wisselen.
Een ander man had geen talent en men gaf hem te eten ... .
Maar dan had men dien eersten ook te eten kunnen geven,
zonder 't pasgeld van zyn goud ... .
Neen, neen, neen, dit is de zaak, men maakte hem ridicul
met zyn talent, men bespotte hem met zyn talent, men ` was
boos op hem, men riep hem na op de straat:
-
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„Hoe, zóó ryk en honger? Daar moet iets achtersteken,
anders ware hy elders reeds lang klaar gekomen.”
Het baatte niet of hy zyn talent voor een koperstukje wilde
geven .... Ik ben een onberispelyk kommies op Poeworedjo
geweest!
Daar zit talent in die parabel ! God beter 't!
Adieu lieve Tine, ik heb u hartelyk hartelyk innig lief, meer
dan je zelve weet. (III. 19-21.)
28. Aan Tine. Brussel, 3 September 1859.

Lieve beste Tine ! Ik ontvang daar uwen brief van donderdag
en eigenlyk had ik u vandaag nog niet geschreven omdat ik
eerst wilde weten of er iets volgt op myn schryven waarin ik
een briefje aan Jan insloot, en dien brief scheen je nog niet te
hebben. De reden dat ik toch schryf, is om u te zeggen dat ik
gisteren hier gekomen ben. Myn adres is : Bruxelles, au prince
Belge.
Neen, adresseer Mr. E. D. D. hotel du Temple, Anvers.
Alleen als je berekent dat er haast was dan direct naar Brussel.
Ik doe dit om Fuhri. Ik kryg de brieven goed, dat blykt uit
den van daag ontvangenen, en het is voorzigtiger. Laat zelfs den
naam van het hotel en straat te Antwerpen weg. Als men dan
navraagt, zou Fuhri alleen aan de post kunnen hooren waar ik
ben, en die zeggen het niet. Dewyl ik u dus, in weerwil van
myn vertrek van A., de brieven toch daarheen zenden laat,
hetgeen maar weinige uren schelen kan, verzend ik dezen heden
avond niet.
Myne bedoeling is eerst antwoord te hebben op myn schryven, anders croiseert het gedurig. Dus lieve, voortaan schryven
wy alternatief.
Lieve beste, je hoeft niet te frankeeren, ik heb nog geld
genoeg.
Ik ben te Antwerpen goed gescheiden, en hier ben ik gister
met een hoerah ontvangen. Ik zag dat alles er van ontdaan was,
en merkte inderdaad eene soort van hartelykheid, die in 't
komische liep. Het huis was op stelten en het moest dadelyk
meegedeeld worden aan de vrouw aan den overkant, die een
groentewinkel heeft. Ook de waschman moest het weten (N.B.
die man had my zoo vaak gecrediteerd !) en ik hoorde van
iedereen, hoe men altyd over my gesproken had. Pauline had
R
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een kindje, en Melanie was nog in den confiturierswinkel, en ze
hadden zoo dikwyls naar my gevraagd, en Pauline was voor
de menschen getrouwd, maar ik mogt wel weten dat ze nog
trouwen zou, en .... en ... .
Kortom, 't was of er een familielid terugkeerde.
Als ik dus noodig heb my staande te houden, houd ik het er
voor, dat het hier mogelyk is. Moeyelyk en zuur blyft het
immer. Want al wil men wachten met de hoofdzaken, dan zou
het weer het oude gemaal wezen met waschloon, brand, schoenen enz. Ik zeg dit niet voor 't oogenblik, want ik heb nog
fr. 50, maar later. De zaak is dus dat hoe onprettig, hier evenwel de eenige mogelykheid is om zonder geld te leven. ik heb
er evenwel nog niets van gezegd. Ik wil eerst weten hoe het
by u gesteld is. Ik kan niet gelooven dat Jan u zou laten trekken
naar zulk eene aventureuse onderneming. Uw briefje van heden
geeft my flaauwe hoop op eene uitkomst.
Lieve beste, vergeef my dat ik u verdriet heb aangedaan,
maar ook ik was gek van smart. Je hadt je daarop niet zoo in 't
breede moeten verontschuldigen.
Verbeeld je dat ik hier een brief heb ontvangen, dien Henriette den 2den augustus naar Visé heeft gezonden. De inhoud
is : uwe geboorte-acte (dat weet je reeds) voorts dat ik een
slecht sujet ben, dat je niet geholpen kunt worden „voer je ten
toppunt van ongeluk zyt" en dan „God schenke u kracht en
wysheid, en vertrouw op hem die alles bestiert".
Hoe die brief hier komt, is te lang om uit te leggen. Ik
begryp het wel. Maar hoe vind je 't? Eerst moet je ten toppunt
van ongeluk zyn voor je geholpen kunt worden ! 't Is vee ... .
En God moet er altyd by .... dat spreekt, zei Bouma.
Natuurlyk dacht ik hier aankomende aan Eugenie. Maar 't
was my moeyelyk haar te doen weten dat ik hier was. Daarheen
gaan kon ik niet. Ik vraagde in myn huis of niemand naar my .
gevraagd had? neen. Dit deed my al dadelyk denken dat ze weg
was, want ik had haar, zooals je weet geschreven dat ik komen
zou. Ze had my dus al een week moeten wachten. Eindelyk
vond ik een jongetje die een briefje kon bezorgen, en jawel, ze
is weg!
Ronduit gezegd is hierin iets dat my plezier doet. (III. 22-24.)
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29. Aan Tine.

Brussel, 6 September 1859.

Dinsdagavond. Je ziet ik heb nog een dag gewacht met verzenden en ik heb goed gedaan, want ik heb ZOO even uw brief
van Zondag gekregen.
Ik blyf by myn gevoelen dat als men meent dat ik niet
slagen zou dat het huichelary is, even als al die beschuldigingen
tegen my. Het is niets als een pretext om de handen van ons
aftetrekken. En nog eens, moest men dan als ik u mishandelde
enz. niet juist u by zich nemen, om u tegen my te beschermen?
Ja, lieve, ik kan my begrypen dat gy moeite hebt niet driftig
te worden! En heeft men naar my geinformeerd? Ei! 't Schynt
by die van Heeckeren een compleet stelsel van espionnage
te zyn, maar hy wordt slecht bediend, of liever ik geloof er
niet aan. Lieve beste, ga eens na, wie heeft hem kunnen
rapporteeren dat ik u mishandel? dat ik u vertrap ? Ik geloof
dat niet, dat zyn uitvindsels maar dat alles neemt niet weg
dat wy met laag volk te doen hebben. En heeft men aan Jan
die aardigheden ook gerapporteerd? En ik onderhoud andere
vrouwen ? arme arme Eugenie!
Ja, lieve, ik begryp dat gy lydt onder al die leugens, maar
er is een goede zyde aan. Als al die menschen die zoo hemelsbreed van ons verschillen zoo liegen en lasteren, en dingen
voor waar uitkramen, die wy toch beter weten, dan geeft het
toch een gevoel van hoogheid, een gevoel van vertrouwen dat
alles nog weer in orde komt. Ik heb het u al meer gezegd
wanneer men in het ongeluk alle die verwytingen zou moeten
toestemmen, dan moet het gevoel van eigen schuld verschrikkelyk zyn. Maar als men zeker weet dat die Jobs vrienden
het mis hebben doet dit wantrouwen geboren worden op hun
oordeel, en al slaagde men tot heden niet, men gevoelt zich
sterker door het aanzien van al die ellendelingen die in hunne
domheid geslaagd zyn.
Ik bedoel zoo : als men by het observeeren van al die
schepsels hulde moest doen aan hunne scherpzinnigheid, hun
juist oordeel enz., dan zou men gauw geneigd zyn zich zelven
te wantrouwen waar men met hen verschilt. Maar als je nu
de zotste vertellingen hoort uitkramen, als men ziet dat zy
zich beyveren my te lasteren, en wy weten hoe ongegrond
en uit de lucht gegrepen dat alles is, dan ontneemt dit alle
waarde aan hunne opinie en men antwoord kalmer op de
vraag: zou ik ook in alles mis hebben?
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Dit neemt niet weg dat het hard is. By voorbeeld: ik dacht
er aan dezer dagen naar den Haag te schryven. Nu heeft v. H.
ontdekt dat ik slecht van gedrag ben. Dit nu gaat noch
Duymaer van Twist, noch den koning aan maar het is
(III. 31-32.)
weer een pretext tot regtsweigering.
30

Aan Tine.

Brussel, 8 September 1859

Lieve beste Tine ! Ik ontvang daar uw brief van den zesden
met den ingesloten van van Heeckeren ! Adderengebroedsel
om ook eens met „den Heer" te spreken!
Toch is er iets komieks in zoo'n brief, maar let wel op dat
die menschen geen hand uitsteken, let wel op dat er telkens
nog iets aan de voorwaarde mankeert, telkens moet er nog
een offer aan hunne infame piedestalzucht gebracht worden
En attendant, laten ze u by een ander logeeren, en als gy
voortging te doen wat zy vragen, als ze u dan eindelyk genoeg
hadden vertrapt en vernederd en gescholden, als ze al uw vel
hadden afgevild, en al uw vleesch hadden uitgebrand (in naam
van den Heer der Smeerlappen) dan zouden ze u een
wissel geven op dien Heer!
Lieve goede Tine, ik wist het wel dat uw briefje te 's Hage
geschreven, niet helpen zou. Hoor eens, de zaak is nu zóó.
Geloof my, van hulp van die zyde komt niets. Wacht het geld
van dat vervloekte grootboek af. Zend aan Chateleux wat hem
toekomt. Geef Jan zyne honderd gulden. Ik hoop dat er nog
eene kleinigheid over is. We zullen dan zien wat daarmede
te doen is om my hier staande te houden voor een tydje. Heeft
Jan dien brief van v. H. gelezen en is hy niet verontwaardigd?
Uw briefje blykt in groote aandoening geschreven over het
voorstel van v. H. Lieve, geloof me toch, er is aan die ellendelingen niets verbeurd. Gy zegt : „als ik het niet aanneem
trekken zy zich terug." Zy kunnen niets terugtrekken, want
zy zouden niets gedaan hebben. Je hebt het immers zelf gezien.
Wat hebben zy gedaan toen gy in Maastricht alleen waart,
wat toen ge op Kedong waart? Compromitteerende informatiën
genomen! Wat hebben zy gedaan toen gy dat bittere briefje
uit 's Hage aan my geschreven hadt? Niets ! Geloof me toch,
lieve beste, het zyn gewone heel licht te doorziene huichelaars,
die Heere, Heere roepen. Denk toch niet, dat als ge v. H.
niet antwoordt, dat ge iets risqueert of opoffert. Het is schyn70

heilig kwaadaardig gebroedsel. Tracht die zaak van het grootboek te termineeren, en laat dan die ellendelingen voor wat
ze zyn. Geef hun toch niet verder de goedkoope triomf u te
martelen. Schryf hun ronduit dat ge hun schynheilig gewawel
moede zyt.
Ik schryf den ganschen dag aan myn „Eerlooze".
Ik heb idee dat ik daarvan iets maak, en als ik slaag, schryf
Ik meer.
Myn vriend Deprez kwam heden avond my opzoeken. Hy
heeft de zaak van dien Engelschman afgewezen, omdat hy hier
zyn zaak niet wil opgeven. Het schynt hem heel goed te gaan.
Die brief van v. H. schiet my in den lach. Hoe kun je je
dat aantrekken? Ik meen uit het oogpunt dat je iets verbeuren
zou als je zyn voorstel afslaat. Die vent schynt een compleet
stelsel van es Tonnage uitteoefenen. 't Is walgelyk!
Wat praat hy dat hy u gewaarschuwd heeft? Wanneer, tegen
wat? Ik weet daar niets van. Arme Tine, die niet met „den
Heere" wandelt!
ik ken dat soort van volk, het is een zoo afgezaagde type
dat men zich wachten zou er een in een roman te zetten.
Ja, wèl is de type oud. De vrienden van Job hooren er
toe en dat is de oudste roman van de wereld.
Dag beste lieve Tine. Hoe het gaat, wy zullen nog maar

niet scheiden. Niet omdat het er voor ons iets op aankomt of
wy getrouwd zyn of niet, maar om dat volk die satisfactie
niet te geven. Het zou maar dubbele moeite zyn om weer by
elkaar te komen. Dag beste Tine ! Kus de lieve kinderen.
Wat beduidt het oordeel van menschen die ons willen laten
scheiden? (III. 32-34.)
31.

Aan Tine. Brussel, 16 September 1 859.

Over 't geheel heeft uw brief van 12, 13 my genoegen
gedaan. De kinderen zyn wel, ik zou ze zoo graag eens zien.
Maar, beste kind, je schryft niets over je zelve. Hoe gaat het
met uw rug?
Ik heb myn oud vrouwtje niet weer gevonden. Misschien
is ze dood.
Wat my betreft, ik heb een geheel anderen weg ingeslagen.
Je moet weten dat in Amsterdam eene scheiding heeft plaats
gehad in den Holl. Schouwburg. Zekere Eduard de Vries, die
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vroeger de boel dirigeerde, heeft, schynt het, twist gekregen
met het stadsbestuur en adverteerde dat hy voortaan voor eigen
rekening een schouwburg zou openen. Het schynt dat de voornaamste acteurs hem gevolgd hebben, althans Peters en Mevr.
Kleine zyn by hem. ik heb uit de courant gezien, dat hy in
de voormalige zaal van de fransche vaudeville liet spelen
(kassian, daar je zoo onwel geweest bent!) maar dat de zaal
zoo klein was. Na slechts twee voorstellingen lees ik : „Men
„verneemt met genoegen dat Eduard de Vries in overleg is
„getreden met Eduard Stumpf (eigenaar van Frascati) om in
„Frascati te doen spelen, dáár is ruimte. Misschien zou dat
„aanleiding kunnen geven tot het verkrygen van een geschikt
„schouwburglocaal, waaraan Amsterdam behoefte heeft
„enz."
In het kort, er schynt iets leven in de tooneelwereld te
komen. Goed. Maar die naam van Eduard Stumpf bracht my
op een idee. Die is, moet je weten, R+ .
Die Stumpf is een knappe kerel, en daar heb ik eergister
een brief geschreven aan die Heeren van 't R+, nagenoeg zóó:
„Voor vyf jaren ben ik by u aangenomen. ik was toen Assistent„Rt. Uit principe heb ik myn ontslag genomen, en ben nu
„arm. ik zoek vruchteloos naar eene betrekking tot onderhoud
„van vrouw en kind. Vroeger hield ik my uit liefhebbery
„bezig met letterkunde. Ik heb daar een drama liggen, en daar
ik nu zie dat Broeder Eduard Stumpf deelgenoot wordt in
„eene tooneelonderneming, zoude ik u verzoeken voor myn
„drama te bedingen wat het waard is." Ik vraag daarby om
vergunning het te mogen zenden.
ik heb het netjes en duidelyk overgeschreven en laten inbinden. Als dat lukt ben ik veel verder. Al geven ze er my
maar f 100 voor (In Frankryk wordt fr. 1000 per acte betaald,
en dan nog een gedeelte van de ontvangst by elke voorstelling
— dat heeft voor den jongen Dumas voor zyn Fils naturel
meer dan fr. 100.000 beloopen !) al geeft men my maar f 100
als het bevalt, zou ik voor een tweede (waaraan ik bezig ben)
meer kunnen bedingen. Tevens zal ik, wanneer het antwoord
nu op myn schryven welwillend is, van die gelegenheid gebruik
maken om hun de geschiedenis van Lebak voorteleggen. Men
schryft in de Couranten thans veel over het slecht bestuur
van Indie en over de vrees voor opstand enz. Misschien zal
het hunne aandacht trekken dat ik dit vroeger gezegd heb
dan ieder ander. In 't kort, als ik nu met hen in aanraking
„
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kom, zal ik beproeven my een kring te scheppen die party
voor my neemt.
Tracht van uwe zyde te rekken. Zoodra er maar een schyn
is van eenig inkomen, hoe gering ook, zullen wy trachten zamen
te komen en te blyven. Ik verlang daar zoo naar. Het zou
kunnen gebeuren dat als myn „Eerlooze" opgang maakt, die
de Vries een accoord met my sloot, voor het leveren van
stukken. Hy heeft noodig iets nieuws te geven om zyne onderneming aan den gang te brengen. Het zou in zyn belang zyn
vis a vis het publiek de houding aan te nemen van iemand die
een onbekend talent had opgedolven. Zulk eene bezigheid zou
my zeer aanstaan. Het is niet om ons te redresseeren, doch
alleen om tyd te winnen en voorloopig bevryd te wezen van
dien druk van afhankelykheid. Houd het dus gaande, lieve
engel en wees niet te gauw met het schryven aan v. H. of
v. d. H. Ik vind dat wy moeten afstand doen van alle idee
om van dien kant iets te bekomen. De kans op slagen is te
gering voor de vernedering die het kost. Het eenige wat ge
vis a vis v. H. nog moest ontzien dunkt me, is die vervelende
geschiedenis van 't grootboek. Is dat in orde, laat ze dan loopen,
geloof my!
Ik had wel gewild dat het eindelyk gekomen was. Er zou
reden zyn v. H. te schryven dat zyne makelaars en zyne
spionnen hem even slecht dienen. Als ik de kleinigheid had
die er misschien nog overschiet zou ik hier afbetalen en dan
probeeren vooruit te bepalen dat ik eenige maanden crediet
heb. Nu heb ik nog van niets gesproken. Als men zich brinsie
maakt tot op het oogenblik, zoo dat men des noods zeggen
kan „als gy myne conditien niet aanneemt ga ik heen" dan
kan men iets bedingen. Overigens is men hier zeer goed gezind
voor my en au besoin geloof ik niet dat men my het leven
zuur maken zou. Eigenlyk heb ik het hier goed ! Ieder is beleefd
en vriendelyk en men doet alles voor my met eene soort van
hartelykheid. Het eten is heel burgerlyk, maar dat lykt my
juist, en overvloedig. Gister zei ik toevallig dat ik veel van uyen
hield, en de vrouw had dat van den jongen gehoord; zy
stuurde hem dadelyk naar my toe om te zeggen dat ik vandaag
uyen kreeg. Als ik niet genoeg eet naar hun zin, laten ze my
vragen of ik iets anders eten wil. Dat is dus alles heel goed.
Ook myne kamer en myn bed is goed. Ik heb hier een beter
naam dan by de Bekkings en Heeckerens enz. (III. 34-37.)
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32 Aan Tine.

Brussel, 22 September 1859.

Lieve beste hart, nog geen antwoord, dat is wel verdrietig,
want ik had geschreven gister acht dagen (woensdag) en had
dus antwoord kunnen hebben, vooral daar het zoo eenvoudig
is : ja of neen. Ik had hun namelyk gevraagd of ik hun myn
handschrift zenden mogt, om dan daarvoor te bedingen wat
het waard was. Ik had temeer hun antwoord gaarne gehad
om dat dit een goeden invloed hebben zou op myn werk. Ik
ben namelyk sedert vele dagen bezig met het schryven van
een ding dat misschien wel drie deelen groot wordt. Nu is het
zonderling zooals ik by dat werk telkens verander van opinie
over hetzelve. Ik heb oogenblikken dat ik er mee tevreden ben
en dan weer komt het my voor als om te verscheuren. Ik gis
een 100 pagina's druk klaar te hebben. Als nu dat van de
Eerlooze gedurende dien tyd marcheerde, zou my dat wat moed
geven. Ik heb den titel van dat stuk veranderd, het heet nu:
De bruid daarboven ! Ik heb het netjes overgeschreven en laten
inbinden, en nu ligt het daar. Is dat niet verdrietig? Zoo gaat
het kassian met alles, hoe ik riy ook uitsloof.
Als ik het werk waar ik nu mee bezig ben ten einde brengen
kan, zou de mogelykheid om er een uitgever voor te vinden,
zeker veel afhangen van de reussite van den Eerlooze. Als dat
een beetje opgang maakte zou men er eerder toe overgaan iets
te drukken, dan als de naam des schryvers geheel onbekend is.
Ik ben dikwyls mismoedig, en heb buyen dat ik niets kan
voortbrengen.
Ik schryf zoo weinig omdat ik niets te schryven heb, en
myne vingers zyn moe, ik heb er de kramp in. Het is maar
jammer dat ik zelf niet weet of myn werk wat waarde heeft.
Het komt me telkens zoo onbeduidend voor, en dan weer niet.
(III. 40-41.)
33

Aan Tine.

Brussel, 28 September 1859.

Ik noem my Multatuli, dat is : ik heb veel gedragen, een
vreemde naam niet waar? Welnu, als nu myn stuk gespeeld
wordt, dat nooit zoo spoedig zyn kan daar de repetitien enz.
veel tyd weg nemen, hoop ik, niet lang daarna klaar te zyn
met myn boek en als dat dan met den naam Multatuli in de
wereld komt, die als myn stuk een beetje lukt, gàauw in de
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gedachten komt, omdat hy zoo vreemd en toch welluidend
klinkt, dan moet dat op myn boek doen letten. En dat boek,
beste Tine, moet ons er boven op helpen. God, geef radikaal.
Want al is dan de letterkunde nog zoo schraal beloond in
Holland, ik hoop dat men voor myn boek een uitzondering
maken zal, omdat het boek zelve eene uitzondering wezen
zal. Ik heb u reeds gezegd dat ik zoo dikwyls verander van
stemming daarover, maar sedert den laatsten tyd ben ik er
weer zeer mee ingenomen. Ik kan niet zeggen dat ik hard
voortga, maar ik ben daarover niet zoo verdrietig als gy zoudt
meenen, omdat dikwyls als ik niet kan werken (eerst de kou
en nu, na de warmte, weegluizen die my 's nachts beletten te
rusten en dan ben ik 's morgens zoo heet van huid en niet
dispos) omdat die bezwaren niet van myn geest komen, waarvoor ik toen ik aanving bang was. Die vrees is geheel voorby.
Alles is weer aufgesprudelt en wat dat aangaat, kan myn pen
my niet volgen. Ik hoop den styl zuiver en goed te maken en
over het geheel (kassian als het misliep !) maar over het geheel
geloof ik dat myn boek opgang maken zal en moet ! Ik ben
zeker dat men in recensien er stukken uit overschryven • zal,
en dat men zeggen zal : wie is die Multatuli? En de koning
zal er een exemplaar van hebben ! Ik gaf er veel voor u by my
te hebben om u voor te lezen, ik voel die behoefte telkens als
ik weer wat af heb, en toch beste lieve engel, hoe naar het
klinkt, ik geloof dat het af zyn voor myn boek goed is. Als wy
by elkaar zyn zeg ik u alles en dat is eene altyd openstaande
veiligheidsklep voor geest en poezie en alles juist omdat
wy zoo innig samen zyn. Ik had dan ook dadelyk na ons
scheiden niet kunnen schryven, en toen ik hier in Brussel begon
was ik zeker 14 dagen lang van meening dat ik óp en leeg
was. Nu, dat is niet waar en daarom ben ik zoo bly en zoo
vol hoop. _
Ik durf na wat ik zelf weet van Holland en wat van Hasselt
schryf t, toch beweren dat men myn boek betalen zal, want ik
zal de lezers aangrypen zooals ze nooit aangegrepen zyn. Zeg
daarvan niets, want men noemt dat malle verwaandheid
maar ik heb een proef op myn werk. Als ik niet gestoord word
door uiterlyke dingen, schryf ik zoo gaauw dat ik over twee
dagen er niets meer van weet. Dan lees ik hard op, en als
iets vreemds, wat ik voor weinig tyds maakte, welnu, dat
komt my dan dikwyls heel goed voor.
Nu vraag je wat ik schryf. Lieve engel 't is zoo'n raar boek.
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Voor ik begon liep ik verdrietig rond en bedacht of ik over
onze positie en het infame gouvernement aan den koning zou
schryven? Maar ik zag dan zulk een brief daar liggen en
vraagde my af wat zyn lot zou zyn ? Zyn lot ware aan het
ministerie van Koloniën te worden gezonden, en een minister
kan zich zoo gaauw van iets afmaken. Als ik aan den minister
had geschreven kreeg ik ten antwoord : ga naar Indie, de G.G.
heeft het regt u te plaatsen. Welnu, myn boek is in den vorm
van een karakter roman of een vertelling, een protest tegen
onze ellende, maar ik schryf het zoo dat het tevens een onderhoudende lectuur wordt, en dat zeer velen niet zullen gissen
dat het een officieele strekking heeft. Maar het Gouvernement
en de ministers zullen het moeten opvatten als een beroep op
het nederlandsche volk tegen alle beroerdheden van het bestuur.
Op eens komt my daar een vergelyking in den zin die u de
strekking zal doen vatten. Het is een protest tegen onze positie
even als „De hut van oom torn" tegen de slaverny. Het moet
overal gelezen worden als lectuur van vermaak, en dat besef
moet de regeering dwingen er op te letten omdat men geen
boek dat in aller handen is, ter zyde leggen kan als een brief.
Als myn werk goed opgenomen wordt, en goed gerecenseerd,
is elke gunstige recensie een bondgenoot voor my tegen de
regering, en welligt doen zy dan uit vrees, wat zy niet zouden
doen uit regtvaardigheid.
Ik gis byna de helft aftehebben of een derde. • Maar ik merk
onder het schryven dat ik stof in myn hoofd heb voor vele
boekdeelen. Hoe ik het gedrukt kryg is de vraag, maar ik
hoop zoo te schryven dat er zyn zullen die als ze het handschrift lezen, borg willen staan voor de kosten van de eerste
uitgaaf. Want ik bouw op meer uitgaven. Als nu al die hoop
weer ydel en ongegrond is, neemt dit toch niet weg dat het
my voor het oogenblik moed geeft en dat is al veel.
A propos, als gy later in de courant iets leest van myn
tooneelstuk denk dan dan het heet „de bruid daarboven" en
niet „de eerlooze" door Multatuli.
Ook daarom moet ik onder een vreemde naam beginnen,
omdat myn boek onder een vreemde naam in de wereld moet,
ik zal u zeggen waarom. Er zyn vele scherpten in. Nu weet
de regering en alle indische menschen heel goed dat ik het
schryf, maar het volk moet in twyfel staan of het een roman
is, wel op waarheid gegrond, maar toch verdicht en opgesierd.
De zaken die ik mededeel zyn toch zóó dat men er ever moet
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twisten of het waar is. Niets zal my liever zyn dan dat men
het betwyfeld. Daarop kan dan gebaseerd worden het uitgeven
van bewyzen, die men lezen zal zoodra het in verband staat
met eene kwestie over een veelgelezen boek, maar die niemand
zouden interesseeren als dat boek niet was voorafgegaan. Nu,
by dat alles wat ik voorzie wil ik het aan my houden of ik al
dan niet als Dekker voor den dag wil treden. Kortom, ik heb
hoop op myn boek.
Ik ben nu te veel vervuld met myn werk om u op alles te
antwoorden wat gy schryft, lieve engel. Het eenige wat ik u
verzoek is dat gy tracht u staande te houden en geen moed
te verliezen. Jy komt ook in myn boek, ik heb je juist gister
avond een ondeugende streek laten uitvoeren, hoor beste lieve
tine, myn tine, je bent myn lieve hart. Och, ik las je zoo graag
wat voor. Ik geloof waarachtig dat er veel geest in is. Het is
vrolyk, koddig, men zal hoop ik lagchen, en dan stuit men
op eens op een passage die zeer ernstig is. Ik kan het niet
beter vergelyken dan dat ik het publiek iets zeer scherps ingeef
in een lekker omhulsel. Myn boek zal zoo zyn dat al werd het
niet gedrukt, en alleen door Jan in manuscript gelezen, dat hy
zich schamen zal over zyn vragen: wat heb je gewerkt? Och,
ik wou je zoo gaa rn e voorlezen, maar liever nog zend ik je
het handschrift als het af is.. Maar lieve, wacht dat nog lang
niet, hoor! Ik zal zoo gaauw werken als ik kan, maar overhaasten tot slordigheid in styl enz. doe ik niet. Myn boek
zal ook een antwoord zyn aan van Heeckeren en mevr. Bekking!
Houd goeden moed. Ik hoop het Gouvernement te dwingen
door de publieke opinie. (III. 42-45.)
34. Aan

Tine.

Brussel, 9 October 1859.

Lieve beste Tine! Ik heb uw briefje van 4, 5 Okt. Het heeft
my bitter bedroefd. Er heerscht zulk een mismoedige toon in,
en geen wonder ! Och, ik ben ook verdrietig. Ik heb verscheiden
dagen gehad dat ik niet geschikt was om te werken. Maar
vandaag had ik weer animo. Ik verzeker u dat ik oogenblikken
heb dat het is of ik niets in myn hoofd heb en dat alles leeg
is. In den beginne heb ik dat willen vermannen, maar het baat
niets. Dan maak ik een wandeling. Over het geheel geloof
ik dat myn boek opgang maken zal. Zeker is het, dat, als ik
het gedrukt kan krygen, het in Holland een vreemd verschynsel
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wezen zal. Ik kan niet goed in weinig woorden uitleggen wat
het is. Het gelykt naar geen ander boek. Ik gaf zoo dol veel als
ik u wat kon voorlezen. Ja lieve, je zegt dat ik je het manuscript
moet sturen, dat is ook myn plan, en dan kan Jan het voorlezen 's avonds. Ik weet zeker : 1 e. dat hy er zelf veel moois
in zal vinden. 2e. dat hy zeer veel razend zal afkeuren. 3e. dat
hy evenzeer uitproesten zal van lagchen, als van tyd tot tyd
geroerd wezen. Is dat dan niet een gek boek? Ik heb buyen
dat ik myn werk afkeur, maar de slotsom is dat het heel goed
is. Middelweg is er niet. Och, ik wou het zoo graag zelf eens
voorlezen. Wanneer het af zal wezen kan ik niet bepalen want
het hangt zoo van stemming af. Ik heb dagen dat ik geen bladzy
vorder en dat myn geest geheel gedrukt is. Ik zie op tegen dat
vervloekte overschryven, dat is zoo vervelend. Ik heb idee dat
D. v. T. myn boek niets pleizierig zal vinden. Het is eigenlyk
een verdediging van my, en een aanklagt tegen zyn bestuur,
maar ingekleed op eene manier, dat het ook gelezen wordt
door menschen die onderhoudende lectuur zoeken. Eigenlyk
is het een beroep op het publiek. Maar daar niemand zich
de moeite geeft om officieele correspondentie te lezen, moet
myn boek het voertuig zyn waarop die wordt ingegeven als
een drankje zoodat het nu al het aantrekkelyke heeft van een
roman om dan eerst gaandeweg te hooren dat dit alles waar
gebeurd is. Je begrypt dat die opgaaf niet makkelyk is. En
toch geloof ik dat ik geslaagd ben. Er is alles in : fyne beschryvingen, verzen, zotternyen, spot, zachte stukken, staatkundige beschouwingen. De lezer zal langen tyd niet weten
waar het eigenlyk heen moet en als hy eindelyk het merkt
moet het zóó zyn dat hy behoefte voelt om dóórtelezen. Als
ik niet opzag tegen de port zou ik je eens een hoofdstuk uitschryven, schoon de keus moeyelyk is, want er is zóóveel
verschil dat je naar één hoofdstuk oordeelende, zeker verkeerd
oordeelen zoudt over de rest.
Of myn boek bevallen zal weet ik niet. Maar dat het opgang
maken zal houd ik voor zeker. Er zullen passages in staan die
doen trillen, dat beloof ik je. (Ik schryf zoo knoeyerig omdat
ik kramp in de vingers heb) .
En dan komt er een hollandsche makelaar in, die op den
weg des Heeren wandelt, maar tegelykertyd graag veel geld
verdient aan de koffy. Ik ben zeker dat je zult lagchen over
dien man, schoon hy eene scherpe satire is op de hollandsche
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geest. Ik zeg nog eens, dat is geen reden om te bevallen, maar
wèl om opgang te maken. En ik draag het op aan den koning
dien ik zal toespreken op het slot.
Heb je aan Jan gesproken over myn poging om geld te
verdienen met schryven? Och, wat zyn wy arme menschen.
Houd u staande tot ik u myn manuscript kan zenden. Ik ben
bitter bedroefd dat ik u nu niet by my heb. Misschien als
Jan myn boek leest en als ik het kan laten drukken dat hy my
dan wat helpen wil om in Holland te komen. 0 God, ik weet
niet hoe het moet. Maar ik mag nu niet toegeven aan moedeloosheid, want dan kan ik niet werken. Och, ik wilde u zoo
gaarne by my hebben, en Edu, en de kleine. Wat is dat toch
voor een beestachtig verzinsel dat men zegt dat ik niet aan u
hecht? Dat is infaam. Hoe komt men daaraan? Maar lieve, je
antwoordt nooit als ik je iets vraag. Ik heb je zoo dikwyls
gezegd : vraag dan of Jan werk voor my weet ! Hy zegt altyd:
„ik zou," „ik zou" Laat hy my dan eens aantoonen wáár
en hoe hy wat zou zouwen. Hebt ge hem gezegd dat ik schreef?
En wat heeft hy daarop geantwoord? Vraag hem of hy, als
myn boek af is, my een boekverkooper kan bezorgen die het
uitgeeft. Ik ben borg dat de kosten ten minste er uitgehaald
worden, en dat men my voor een volgend boek geld biedt.
Want, bevallen of niet, gelezen en gekocht zal het worden,
zelfs juist door wie er het meest kwaad over zyn. (III. 48 49, 52.)
-

35.

Aan Tine Brussel,

13

October 1859.

Lieve beste, myn boek is af, myn boek is af !
Myn boek is af ! Hoe vind je dat? Ik moet nu copieeren, maar
het boek is af. En ik sta u borg dat het opgang maakt. Het zal
als een donderslag in het land vallen, dat beloof ik je. Ja, ik
weet wel dat het Hollanders zyn, maar ik heb ook geschreven!
En, lieve engel, jy komt er in, en Edu, en myn boek is een
antwoord aan de menschen die geld van ons moeten hebben.
Je weet niet, wat er in dat boek zit. Als het gedrukt is zet ik
een advertentie in de courant : „Multatuli vraagt een betrekking
als redacteur," en ik ben zeker dat ik een plaats kryg. Je zult
trillen by het lezen, en anderen ook. Ik weet zeer goed dat er
veel inkomt dat Jan byv. zeer afkeurt, maar ik mag my noch
daaraan, noch aan iets anders storen, want by zoo iets moet
vryheid zyn. Ik geloof dat myn boek ons aan brood zal helpen,
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want dat ik daarna dadelyk geld zal kunnen krygen voor een
manuscript en dan kom ik in Holland en wy zullen by elkaar
zyn. Beste Engel, wat zeg je daarvan? Laat van Heeckeren naar
de hel loopen ! Ook hem en zyns gelyken antwoord ik in myn
boek. Het is opgedragen aan E. H. v. W. met eenige fransche
regels die ik uit een boek citeer, regels die juist uitdrukken wat
ik u zeggen wil en die u pleizier zullen doen, trouwe lieve Tine.
Ik ben zoo bly als een engel.
Dat het gaauwer af is dan ik dacht komt wyl ik onder het
schryven my bekort heb, om vele redenen. Ik vond dat ik
moest afbreken om zekeren indruk niet te bederven. Je hebt
nooit zoo'n boek gelezen. Je zult in het begin niet weten waar
het heen moet, maar als ik zoover ben dat het publiek het
drankje moet slikken, heb ik gezorgd dat men het niet uit de
hand kan leggen.
Ik geloof dat er brieven zullen inkomen op myn advertentie
dat ik een plaats zoek als redacteur. Hoe vind je dat?
Nu moet ik aan dat ellendige copieeren. Ik zal myn boek aan
u zenden om te lezen. Gy moet het eerst alleen lezen, en dan
aan Jan geven. ik zal u in staat stellen een paar punten te verdedigen waarop ik aanvallen verwacht, vooral van hem. Maar
ik ben ook zeker dat hy er liefs in vinden zal, en ook veel
dat hem zal doen lagchen, ofschoon dat alles byzaak is om den
donderslag van het slot te doen uitkomen. Ik houd het er voor
dat er talent is in myn boek, en dat het opgang maken moet,
zelfs by menschen die het een slecht, gemeen, afschuwelyk boek
vinden. Liever slecht, gemeen en afschuwelyk, dan ongelezen
en onverkocht. Maar ga nu niet denken dat ik een gemeen
boek heb geschreven. Dat begryp je wel.
Zeg niet teveel aan Jan dat ik opgang maken wil om den
broode, want hoezeer dat heel vergefelyk is aan iemand die zyn
gezin ziet hongerlyden, zou hy er my alligt een verwyt van
maken. Myn boek is onze geschiedenis, maar verhaald op een
manier die treffen moet. Ik zal zoo gaauw copieeren als ik
kan om het je te zenden. Vraag aan Jan of hy de port wil
betalen aan v. Gend als het af is.
A propos heb je dat duitsche versje nog waarin ik schreef:
(dat zyn schoone regels). Lees het Jan eens voor, maar niet
de rest van dat ding. Hoor eens, eens vooral als ik u iets zeg
zoo kortaf: (schoone regels) van my sprekende is dat omdat
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ik tot u spreek. Och lieve, er komt in myn boek een passage
voor van een inlandschen jongen die zit te wachten onder een
boom. Ik vind die passage zoo mooi. Ik heb er zelf by geschreid. Maar er liggen vele tranen op myn handschrift. Ik heb
ochtenden gehad dat ik niet voort kon schryven, minder om
hetgeen ik schreef, als om alles wat my daarby in de gedachten
kwam. Verbeeld u: onze aankomst en ons vertrek te Lebak !
Maar soedah van myn boek.
Duymaer van Twist zal niet lekker wezen .over myn boek
en Rochussen ook niet, dat verzeker ik je, en het is zoo, dat
zy het niet met een praatje kunnen terzy schuiven. Al was myn
boek slecht geschreven, men zal het lezen om het schandaal,
schoon god weet, dat ik het niet dáárom zoo geschreven heb.
Ik vraag u of wy lang genoeg getrapt zyn? Ik ben dank schuldig
aan van Heeckeren. Hy heeft my de gal doen overloopen. Je
zult zien dat hy ook een tik krygt. De tyd van zachtheid
is voorby.
Dag engel. Ik heb veel hoop. Dat vervloekte copieeren. Ik
had zoo'n lust dadelyk aan myn nieuw boek te beginnen. Ik
hoop, ik hoop gaauw by elkaer te zyn en dan voor altyd.
(III. 54-55, 56, 59, 60.)
36.

Aan Tine.

Brussel, 27 October 1859.

Het is of alle duivels tegen ons losgelaten zyn. Dat er nu
juist een brief uit Cassel moet komen!
0 god, dat drukt my zoo! Ik heb deze dagen zoo yverig
gewerkt, ja ik ben byna blind van 't schryven, om toch gaauw
u dat boek te kunnen zenden, en nu werpt die brief van Cassel
weer alles in de war, want in die stemming zal Jan my niet
helpen om het gedrukt te krygen. Eerst eergister heb ik een
bak kooien weten te krygen, ik kon niet meer schryven van
de kou. Maar in dit logementje is het de gewoonte niet om
brandstof te leveren. Myn bak is nu leeg en ik weet niet of
ik morgen weer zal kunnen krygen. God, god, dat is tobben !
Ik schryf zoo hard als ik kan, en hoop (zooals ik gezegd
heb) klaar te komen op maandag avond met overschryven.
Maar ik moet het nauwkeurig en meer dan eens overzien en
verbeteren voor den druk, dus kan ik het den volgenden dag
niet verzenden.
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De Vries heeft my zondag laten telegraferen dat hy onmogelyk komen kon. Nu zal hy aanst. zondag komen. Dus
beste, daarvan kan ik u nog niets zeggen. ik zou het u dadelyk
geschreven hebben, maar ik durfde niet om de port, en ik zelf
heb geen cent. (Men is altyd vriendelyk en beleefd voor my
dàt moet ik zeggen, maar het wordt gaauw twee maanden!)
Ik ben in tien dagen niet op straat geweest. ik schryf zoo
gaauw ik kan, maar met de kou kom ik niet voort, en men
kan zich niet reppen, met iets wat gedrukt moet worden. ik
heb myn boek geschreven in minder tyd, dan ik voor het overschryven noodig heb. Ik ben zeer moe. Ik kom maandag klaar,
maar, zooals ik zei, dan moet ik nalezen meer dan eens. Als
de nood niet zoo drong, liet ik het een maand liggen, om
daarna het natezien, maar dat kan nu niet, wat jammer is,
want ik heb oogenblikken dat ik zoo stomp ben dat ik zeker
weet dat my fouten zullen ontsnappen. In godsnaam!
Maar als ik klaar ben, wat dan te doen?
Dat van Cassel doet my vreeselyk aan. Dat gy zelf zegt
beter te vinden het manuscript niet aan Jan te zenden, vloeit
zeker voort uit die stemming over Cassel
Ik moet absoluut nog eenige bladzyden schryven van avond.
Ik ben aan 182. Het zal worden 230 of 240. Dat copieeren is
verschrikkelyk. ik schryf liever tien werken, dan dat ik er
één copieer. En als ik nu morgen geen kooien heb, weet ik
niet meer hoe het gaan zal. Dan zal ik het reeds geschrevene
nazien en verbeteren, tot er wat warmte komt om voort te
schryven. Er is ook een ruit stuk in myn kamer, en dat waait
en togt, en ik wil er niet van spreken. Ik zou ze wel eens
willen zien, al die zouwers. Er hoort wat toe om in zoo'n
stemming iets te schryven of te dichten, en alle ellende die
ons aangrypt weg te dringen uit de gedachten.
Schryf my toch niet zoo haastig, Tine ! Laat my weten
wat er omgaat. Wat weet Jan van myn boek? Zou hy het
laten drukken, ook als het hem niet bevalt, wat ik niet geloof
omdat ik niet voor hem schryf, noch voor de theecontractanten, noch voor de residenten, noch voor my en u, voor
ons, die beestachtig mishandeld zyn.
Eigenlyk wilde ik graag het manuscript aan den koning aanbieden, om te zien of het hem de moeite waard is de uitgave
te voorkomen. Maar daartoe is een tweede (meer gesoigneerd)
afschrift noodig en ik heb noch papier, noch tyd daarvoor,
want dat vordert minstens een maand werk, en zoolang zal
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ik het hier niet kunnen uithouden. Er hoort wat toe om den
moed niet te verliezen. Gister heb ik 10 centimes moeten
leenen van den jongen voor een klein fleschje inkt! Jan zou
zeker zonder inkt geschreven hebben. Als ik nu die 10 centimes
niet terug kan geven ben ik weer een dief! Men moest liever
de kracht bewonderen om te kunnen schryven met zulke
geleende inkt. (III. 65-67.)

37. Aan Tine.

Brussel, 5 November 1859

Lieve hart! myn boek wordt ingebonden. Over een paar uur
kan het droog wezen, en gaat nog heden weg met van Gend.
Myne oogen hebben rust noodig, dat is alles.
Ik verzoek u Jan te zeggen dat ik het nog corrigeeren moet
voor schryffouten enz. Ook moet ik de noten nog maken
voor maleische uitdrukkingen die het publiek niet verstaat,
dag hart!
Zoodra ik weer schryven kan, zal ik u schryven wat er
met het ding moet gedaan worden. Ik gis van Hasselt. Entre
nous, ik wilde dat men het drukken vóórkwam. Zeg my goed
uwe impressien, en ook die van de anderen, goed en kwaad.
Ik reken op veel afkeuring, maar dat doet my niets. De Eerlooze
is naar de Vries. (III. 76.)

38. Aan Tine.

Brussel, 11 November 1859.

Lieve beste hart. Gister avond en heden avond uwe lieve
brieven ontvangen, die my zoo ruim beloonen. Och, ik kan
u niet zeggen hoe uwe brieven my goed gedaan hebben, temeer
omdat ik weer in een stemming was dat ik myn boek lam
vond. Dat heb ik dikwyls gehad. Een ding heb ik altyd goed
gevonden, dat is Saïdjah. Nu moet je weten dat het zaturdag
avond al van hier gegaan is, en ik begryp dus niet dat men
het eerst woensdag morgen bezorgd heeft. Ik ben innig gelukkig dat gy bly zyt met het boek, want het is zoo mal dat
men z'n eigen werk niet kan beoordeelen. Ik vooral niet, want
myn indruk verandert telkens. Ik zoude zoo gaarne u over myn
boek spreken om u een en ander uitteleggen, wat my te langdradig is op schrift. Ik ben u zoo dankbaar voor uwe ingenomenheid, doch beste lieve, ik had niet durven hopen dat
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Jan er goed over oordeelen zou. Ik had op byna complete
afkeuring gerekend.
Neen, neen, waarachtig niet, ik heb u niet in de hoogte
gestoken. Integendeel, je staat veel te veel op den achtergrond.
Ik heb my dat al verweten, doch ik werd daartoe geleid omdat
Max hoofdpersoon blyven moet (om het doel van 't boek) en
voorts dat ik goed van myzelf spreek heb ik u vroeger al uitgelegd. Zie daarover het motto van Lothario. Ik ben zeker
dat je gelagchen hebt om dat inzouten. Maar ik zeg daar
toch in de gaauwigheid wat ik te antwoorden heb op de beschuldiging van verwaandheid en ingenomenheid met myzelf.
Ja, . ik begryp dat je lacht om dien Droogstoppel, dat is een
type. Hy dient tot repoussoir (zoek dat woord op in een
dictionnaire des arts). Er is veel in waarover ik je spreken
wilde. Die zachtheid in de geschiedenis van Saidjah doet myne
scherpte uitkomen, en de scherpte weer omgekeerd de zachtheid. Ik geloof nu toch ook dat het boek goed geschreven is.
Het is myn plan Jan te verzoeken naar van Hasselt en van
Lennep te gaan, of naar den eersten alleen, dan krygt van
Lennep het ook. (Mr. W. J. C. van Hasselt, Keizersgracht by
den amstel.) Ik schryf heden of morgen aan van Hasselt, hy
zal dus op het bezoek voorbereid wezen. Zyn toon is allerliefst.
Maar nu het delicate punt. Als men komt met een boek
met de vraag „wil je dat af koopen ?" dat is chantage, afzettery.
Dat is dus de bedoeling niet. Ik heb myn boek geschreven
met een dubbel doel: namelyk verbetering van den boel in
Indie, en herstel van myne positie. De zaak is dus niet dat ik
zeg : geef my zooveel of zooveel, dan zwyg ik, want ik meen
wat ik op het slot zeg. Ik zal stryden voor die arme verdrukten,
ik heb my dat nu voor myne roeping gekozen. De vromen
zouden zeggen dat de Heer my daartoe dringt, daar hy my
alle andere uitwegen afsloot.
Doch dat dubbele doel kan bereikt worden door zamengaande maatregelen, namelyk eene hoogst eervolle benoeming
van my met eene gepubliceerde considerans dat Z. M. myne
wyze van handelen approuveert, en die van het toenmalig
bestuur desavoueert. Dat is eene zedelyke triomf van 't principe,
en eene materieele zegepraal voor my, die ik, god weet het,
noodig heb. (III. 76-78.)
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39.

Aan Tine.

Brussel, 15 November 1859.

Lieve beste Tine! ik kryg daar uw brief van Zaturdag en
ben vrolyk verrast (wezenlyk) over den indruk van Havelaar,
want ik verzeker u dat ik oogenblikken heb gehad van tegenzin. Zelfs den dag na de verzending had ik het land er over,
dat is te zeggen als letterkundig produkt. Het is zeer moeielyk
eigen werk te beoordeelen; men heeft oogenblikken van ingenomenheid en van tegenzin, beide overspannen. Als ik tyd
kon verliezen zou ik altyd iets één of twee maanden laten liggen,
om daarna als ik het half vergeten was, het als iets nieuws te
lezen. Maar dat kan nu niet. Armoede dwong my vcor 8, 9
maanden een winterjas die 40 of 50 gulden gekost had voor
6 of 7 gulden te verkoopen. Armoede dwingt my myne entree
te maken in de letterkundige wereld met iets wat ikzelf niet
kan beoordeelen. Armoede is de duurste ondeugd. Want de
kalme scherpe kritiek die ikzelf zou toepassen op het werk van
een ander, ligt te ver in tyd van de overspanning van het
scheppen, dan dat ik myn eigen werk goed kan ter markt
brengen. Dat is nu wel zeer hard, dat kan wel de mislukking
ten gevolge hebben van myn nieuwe carrière als schryver, dat
kan my wel weer 1000 maal meer kosten dan de ellendige
kleinigheid die my in staat zou stellen tot kalm wachten, maar
wat zal men doen! Je ziet, ik die scherp ben op taal en styl,
ik heb Saidjah tweemaal vrouwelyk gemaakt! Dat was nu niets,
men zou 't aan een drukfout toeschryven, maar waar zulke
blunders voorkomen, is meer. En ik ben te arm om den tyd
te nemen dat alles te verbeteren, en dat kan ons veel kosten.
Nog eens ik ben verrast met uw oordeel over myn boek, ik
wist niet dat het zoo goed geschreven was. Wel had ik dat
idee sommige oogenblikken, maar telkens vond ik me weer
flaauw. Gy zegt dat Mary geschreid heeft, geschreid van lachen
en van aandoening in 't weemoedige; dus is het goed. Dat
houd ik (met Kotzebue) voor een teeken van verdienste, al
waren er anders nog zooveel fouten in — en lieve, ik had
daarop niet durven hopen. Je weet die tirade van den tandestoker? Daarin staat „ik had zelfs gehoopt op een traan" en
vervolgens : „men begrypt dat ik hier niet spreek van myn
boek." Welnu dat laatste meende ik wezenlyk. ik vreesde dat
men zeggen zou : „als men daarom schreit kan men wel om
alles schreyen" en ik wilde my wapenen tegen de meening dat
ik pretentie maakte op aandoenlykheid. Die tirade over de ver85

wachte „opspringery" en „omhelzing" doelde meer op myne
eigene impressies dan op myne wyze van schryven. Ik had in
werkelykheid dat niet verwacht. Ik bouw nu wel op Jan in
dat oordeel, omdat hy wel zoo vry zou geweest zyn (wat ' ik
approuveer) zyne meening te zeggen.
Het doet my genoegen dat gy vraagt welke Resident het is,
waar Droogstoppel te visite komt? Want dit geeft my gelegenheid te zeggen, geen resident, geene persoon, maar indische
residenten, die, na ginder hun pligt verzuimd te hebben, hier
een lekker leven leiden, of beter (want dat zy hier goed leven
scheelt my niet) dat zy met het oog op dat lekker leven als
einddoel, dáár hun pligt verzuimden. Hier tast ik den geest
aan, wyl ik niets tegen de personen heb. Ik leef ook liever
lekker dan slecht. Maar waar D. v. T. en B. v. K. my ongelukkig
maakten, tast ik noch D. v. T. noch B. v., K. aan, maar de
personen die in 1856 G. G. waren en resident van Bantam.
Waren die personen in dat jaar ellendige wezens, dat gaat
hun aan, niet my. Een gouve rneur-generaal, een resident is een
publiek persoon. Ik spreek over publieke zaken. Ik moet jaartallen noemen, omdat ik officieele afschriften geef, en omdat
er opstand in de Lampongs is, en die kan ik niet willekeurig
20 jaar verplaatsen. Ik spreek van publieke zaken in een bepaald
jaar. Kan ik het nu helpen dat ieder op zyn vingers kan narekenen wie de personen zyn die in dat jaar die betrekking
vervulden? Is dat myne schuld? Ik moet aan het publiek toonen,
dat ik niet iets uit de lucht greep. Ik had ware, te constateeren
zaken te verhalen, en dan moet men plaats en tyd noemen.
Mogt en kon ik nu, om menschen te sparen, die my mishandeld
en hun plicht verwaarloosd hebben, door aan myn boek een
minder direkte physionomie te geven, alle impressie en succes
daarvan in de weegschaal stellen? Als ik diezelfde geschiedenis
had verhaald op eene wyze die niemand aantastte (hetgeen
trouwens onmogelyk was) zou ieder gezegd hebben : „dat kan
niet waar zyn, zóó erg kan dat niet geweest zyn, anders had
de schryver man en paard genoemd, en dat schynt hy niet
te durven."
Ik verbeeld my overigens niets aan die personen verpligt
te zyn. Als ik spreek van de thee, kan ik u verzekeren niet
van der Hucht aan te vallen maar Rochussen, die inderdaad
op die wyze het geld van de natie, of de arbeid van den
Javaan cadeau gaf om zich te kwyten van een schuld van
dankbaarheid jegens een oude kennis. Tegelykertyd liet die
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hansworst vier of vyf maanden een man in doodsangst, die
gecondemneerd was voor de galg (moord uit jalouzie) en voor
wien ik een rekest om gratie had geschreven, (dat zoo mooi
gesteld was, durfde de ellendeling zeggen.)
Ik kryg iedereen tegen my. Let op 1° als myn boek gedrukt
wordt zal het enorme aftrek hebben, want geen boek is zoo
gewild als dat -iedereen tegen zich heeft, of liever wat iedereen
aantast. Daarom klappen ze in de komedie zoo als er een
schelm ontmaskerd wordt. Als er 100 personen zyn roept
ieder : dáár zitten ze, de 99 schelmen, ferm, flink, dat hoor
ik (de eenige brave man) graag.
2° Als myn boek niet gedrukt wordt, is het zeer goed dat
iedereen tegen my is, want ik ben tegen iedereen. Ik heb
getracht weer in dienst te treden, ik heb aalmoezen moeten
aannemen, men heeft beloofd my te rekommandeeren voor
secretaris van god weet welken vreemden onder-consul.
(Duymaer van Twist vraagde my of ik fransch en engelsch
kon, ik zei: neen) met iedereen ben ik dus niet geslaagd. Als
myn boek tot den koning komt, wil ik trachten te slagen tegen
iedereen.
Dat begryp ik zelf wel dat de koning my niet kan laten
helpen onder een ministerie Rochussen, of een Gouvernement
Pahud ! Als ik slaag, moet ik zóó slagen dat myn slagen een
politieke beteekenis heeft, en dat die prullen op zy gezet

worden, met hun leheele clique.
En voorts, myn doel? Wel ik vind dat ik het vry duidelyk
zeg op het slot. Ik zie kans tot alles mits ik middel vind
om in leven te blyven.
Ik weet niet of ik Cartouche toejuich. Ik ken hem daartoe
niet genoeg, en ik heb nu geen lust om een verhandeling te
schryven op welke wyze men, aan wie te veel hebben iets
mag afnemen, om wat te geven aan anderen die te weinig
hebben. Vraag aan Jan of hy goed vindt dat Duymaer van
Twist, Brest van Kempen, Bekking en vele anderen zooveel
aan my hebbben afgenomen? En Cartouche scheen te nemen
van wie wat hadden, dat was dan toch nog wat menschelyker.
Ik zou met pleizier wat terug nemen van wat men my ontroofd
heeft. Nog eens, ik ken Cartouche niet genoeg om hem te beoordeelen, maar in allen geval is hy beter dan de menschen die
my zoo benadeeld hebben. Daarby had hy nog de courage
zyn kop er aan te wagen. Of vindt Jan het ook verkeerd dat
men hem personeel heeft opgehangen?
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Ik ben woedend. Zal ik in het leven kunnen blyven? Dat
is de zaak ! Den dag dat ik hier op straat word gezet, zal ik
u schryven, en dan verzoek ik u ook te vertrekken. Het is
uw pligt met my omtekomen. Dat zyn we elkaar schuldig.
Eef, ik ben dol, en veel te lang zachtmoedig geweest. Ik
duld niets meer. Hier ook niet. Als men my weer vraagt om
geld -- men zegt tot Donderdag te willen wachten — loop
ik weg en kom in Holland.
Juist die byval met myn boek (niet van u) maakt my
woedend ! Hoe, men leest dat, men is er door getroffen, men
vindt het schoon, en men laat my aan myn lot over? Dat
is schandelyk I En langer zoo lyden wil ik niet.
Ik heb verdriet van myn boek, juist door de ingenomenheid
er mede (niet van u) maar van Jan. Dat is een ware bespotting.
Ik pleit voor myn leven, voor vrouw en kind, ik wacht in
de angst van myn hart of het my wat geholpen heeft, en men
antwoordt my: „wat schryf je mooy 1" Dat is bitter, dat is
eene wreede sarcasme. Het is of men tot een drenkeling die
zyn laatste krachten inspant voor hy te gronde gaat een
compliment maakt over zyne wyze van zwemmen, in plaats
van hem te helpen. Dit geldt u niet, maar gy hadt die opmerking aan Jan moeten maken. Van u doet het my innig
pleizier dat gy myn boek pryst, maar Jan had heel iets anders
moeten doen. D. v. T. zei ook dat ik zoo goed schreef ! Dat
is de vraag niet. (III. 84 88.)
-

40.

Aan Tine. Brussel,

19

November 1859.

Beste Eef. Och vergeef me maar dat ik zoo op je geknord
heb, maar ik was woedend.
Ik heb goede tyding, en ik gis dat gy ook wel iets goeds
van Jan zult gehoord hebben. Ik denk namelyk dat hy u wel
het oordeel van van Lennep over Max zal hebben meegedeeld.
Dat is al heel gunstig. Hy (v. L.) heeft aan v. Hasselt geschreven:
„In weerwil van de bleeke inkt, klein schrift, donkere lucht
en toenemende verzwakking van myne oogen, heb ik het boek
verslonden, „pectus est quod disertos facit" en „facit indignatio
verbum" (dat is : de bekwaamheid wordt geboren uit het hart,
en : de verontwaardiging heeft die taal geschapen) worden
ook hier bewaarheid.
88

„'t Is een meesterstuk, met zyn gebreken, of neen : de gebreken waarover ik klagen zou, zoo 't een gewonen roman
gold, geven in dit werk juist iets meer eigenaardigs, meer verrassends, meer schokkends aan 't verhaal. 't Is bl mooi,
ik weet het niet anders uittedrukken.”
Hoe vind je dat? Ik moet je zeggen dat ik geen flinker, ja
mooi is
niet zoo flinken lof had durven hopen, bl
komt zoo uit de ziel, vind je niet?
characteristiek. Dat bl
Maar nu ben ik in grooten tweestryd wat ik doen moet. Jan
namelyk zendt my f 50, en stelt voor het boek aan Rochussen
te vertoonen. Van Lennep zegt : ik moet zoo dwaas niet zyn
het voor niet aan een boekverkooper te geven. Hy maakt zich
sterk een prys te bedingen. Nu moet ik kiezen tusschen
schryven in Holland of eene betrekking in Indie.
Zooals de zaken nu staan houd ik het er voor dat ik slaag
in wat ik ook kies.
Maar ik ben in vreeselyken tweestryd.
Jan vraagt antwoord met ommegaande en ik kàn van avond
niet antwoorden. Ik wilde u zoo gaarne spreken. De schulden
jagen my naar Indie, de kinderen houden my in Europa. Je
begrypt de spanning.
Ik heb nagedacht. Ik hel over naar Rochussen, doch
conditien.
1 Resident op Java. Speciaal Passaroeang om myne
schulden te betalen.
2 Herstel van diensttyd, voor 't pensioen.
3 Een ruim voorschot.
4 Ned. Leeuw.
Doch ik zal deze conditien niet zeggen, eerst wil ik zien
wat hy biedt.
Morgen schryf ik u weer. Och, ik was zoo bedroefd den
laatsten tyd dat alles zoo flaauw ging. Jan heeft zeker ook
aan u geschreven.
Hy vraagt my hoeveel ik behoef om hier te leven, en 2e wie
myne meest dringende schuldeischers zyn? Om te beproeven
hen te doen afzien van vervolging voorloopig. Dat toont aan
dat hy wat doen wil.
Ik zal hem schryven, heden avond nog.
Kus kleinen Max en Nonnie.
(III. 90 91.)
-
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41. Aan Tine.

Brussel, 22 November 1859.

Lieve hart! ik ontvang van avond uw briefje van Zondag.
Morgen vroeg ga ik naar Amsterdam. Ik zal daar aangekomen zyn morgen avond en van daar schryf ik je.
Ingesloten den brief van Jan. Hoe vind je dien v. Lennep?
Dat is royaal en flink, een man van hart! Ik heb respect voor
hem. Dag lieve Tine, ik ben te geagiteerd om te schryven,
maar morgen avond schryf ik 'e van Amsterdam ! Die v. L.
is een man. Hy zegt niet dat boek is mooi, maar hy neemt
de zaak in de hand. Dat is hart ! Dag Nonnie, en Edu-max.
Hoe vind je van Lennep en extase? Och dat alles doet me
zoo goed voor jou, hoor, voor jouw! (III. 98.)
42. Aan Tine. Amsterdam, 24 November 1859.
Lieve beste engel. ik ben zoo bly dat ik je een goeden brief
kan schryven.
Gister avond kom ik aan en ging naar de Munt (digst by
Jan, v. L., en v. H.) ik zend een boodschap naar Jan. Antwoord : in de Variété. Ik daarheen. Hartelyke ontmoeting,
verzoening, afspraak om niet meer te kibbelen, uitnoodiging
mee naar de Buthe, misschien zaturdag, doch dat hangt veel
af van de zaken die ik nu te behandelen heb met v. L. en v. H.
Van Hasselt kan donderdag niet ontvangen, dus daarheen
morgen.
Maar van Lennep ! Daar ben ik geweest, en ik kan je niet
uitdrukken hoe die man my ontvangen heeft. 't Is kompleet
eene schadeloosstelling voor al de miskenningen. Nooit had
ik op zooiets durven hopen. Hy zegt - maar ronduit dat hy
zich my en myne zaak aantrekt. Hy heeft my verzocht van
avond met hem mee te gaan naar zyn schoonzoon Hartsen.
„Ja, zeide hy, die wil u zien, het is een kalm bezadigd mensch,
maar na het lezen van uw brief aan D. v. T. was hy woedend."
Ik betreur het dat ik niet al de uitdrukkingen van v. L.
herhalen kan, maar onder anderen, zeide hy : „die zaak is
van wat meer belang dan de spoorweg-kwestie waarover ze
in de kamers zoo lang bezig zyn geweest!"
Nu schynt er tusschen v. L. en v. H. een verschil van
opinie te wezen (volgens Jan). v. H. wil den weg op van
zachtheid en een baantje, in den Haag of in Indie; v. L. neigt
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meer, geloof ik, tot aanval. Dit laatste is myne neiging, en
als ik kans zie in het leven te blyven, houdt ik dit ook voor
het voordeeligste maar je begrypt dat er geen sprake is van
beslissing. Zekere Heer de Bull, letterkundige en directeur van
de Amsterdamsche courant, wil my spreken. Ik ga er straks heen.
Van Lennep zyn zoon in Delft is ook met de zaak ingenomen, en animeert zyn vader zich myner aantetrekken.
Kortom, lieve engel, nooit heb ik zulk eene reussite gezien.
Ik ben er van ontdaan, wezenlyk. Ik begryp het niet.
Van Lennep heeft my aan 't lagchen gemaakt. Hy sprak
over iets dat de zaak niet raakte en zei : „daar was een
mynheer hoe heette hy ook, Sweers geloof ik, hy was
mak o God ! makelaar in koffi !" Dat was zoo komiek die
grappige schrik dat hem dat woord m. i. k. ontviel alsof het
een vuil woord was. Hy proestte uit in lagchen, en ik ook.
Van Lennep is zeer tevreden dat ik geen schotschriften of
schandalen gemaakt heb, en hy heeft dat al aan R. geschreven.
R. heeft hem geantwoord : dat hy zich my heel goed herinnerde,
dat ik heel knap was (waarom my dan twee jaren kommies
gelaten?) maar zeer excentriek. „Ja, zei v. Lennep, dàt kennen
wy, dat is het oude afgezaagde praatje."
„En, zei v. L. wàt wil hy onderzoeken? Er is niet meer te
onderzoeken, de stukken zyn waarachtig duidelyk genoeg!"
Beste lieve, je begrypt dat ik je nog geen decisie kan
schryven, en misschien • in vele dagen niet. De zaak is zóó:
Ik moet overleggen met Jan, v. L., en v. H., hoe ik het meeste
voordeel en nut kan teweeg brengen voor anderen en my zelf
door myn boek. Doch daarover zyn zy het eens dat het een
heerlyk punt van uitgang is, en dat het leiden kan en moet
tot myn herstel.
God ik ben zoo dankbaar, beste Tine, en wat is dat prettig
voor jou. Jy hebt de meeste satisfactie van uwe trouw en aanhankelykheid. Och, het idee dat je eens weer het ,hoofd kunt
opheffen, is my zoo aandoenlyk. Wat een goede ingeving om
dat boek te maken. En wat gek is, ik weet niet hoe ik het
gemaakt heb. Het kopieeren voel ik nog, maar van het schryven
weet ik niets meer.
Als de omstandigheden toelaten dat iie een tweede werk
schryf, zal ik dat opdragen aan v. L. Ik zou alleen daarom
een boek schryven.
Maar hoe vind je nu dat ik je zoo gauw zien zal, u en de
pierewieten?
;
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Jan heeft my een mooye overjas gekocht.
Nog eens, beste hart, ik kan u nog niets beslissends schryven,
(IV. 8-10.)
maar ik zal je natuurlyk au courant houden.
43.

Aan Tine.

29

November 1859.

Lieve beste hart! Als ik zeker wist dat ik je gauw zou
wederzien, schreef ik je niet uitvoerig; maar ik weet dat niet.
Ik gis het wel, want ik zal werken op : zamen naar Brussel.
Ik kwam dan te half tien en reed naar de Munt. Ik vond
Jan niet. Hy was er geweest en had een briefje achtergelaten,
maar zie, de knecht vergat my dat te geven. Ik wachtte en
hy kwam eerst te half twaalf. Toen natuurlyk op den knecht
geraasd (en teregt) en naar een ander logement (Poolsche
koffyhuis.)
Wat de zending van Jan naar Rochussen aangaat, ze is
compleet mislukt. Toen hy (maar ik vrees niet op de goede
manier) gesproken had over Raad van Indie, was R. opgesprongen. Dat kan my niet schelen, maar wat me wel kan
schelen is dat Jan zelf die my, na myne uitlegging, had toegestemd dat dit de eenige wyze was om my te herstellen, nu
ook vond dat ik te veel vraagde. Dus alweer de ambassadeur
die zyn eigen zaak verlaat.
Van morgen wou hy dat ik vragen zou om directeur te
worden van eene school te Batavia. Dat was juist iets voor
my, zeide hy en dan was zyn contract gesauveerd! Hy drukt
gedurig op zyn contract dat door myn hoofdigheid, door myn
teveel vragen kon geknepen worden.
Ik laat me niet buigen. Noch door Fuhri, noch door geldgebrek, noch door schynbare schande, noch door Jan. Als jy
me afvielt zou ik buigen, maar dat kan niet.
Ik neem R. v. I. aan, zoo neen, dan ben ik Multatuli. Ik
zal zeggen als Luther : „Hier sta ik (alleen) God helpe my!"
God beduidt hier myn ik, myn zyn, myne ziel, de idealen
myner jeugd, myn gevoel, myn moed, myn genie!
In weerwil van alles heb ik hoop en moed ik voel my sterk,
ja sterker dan ooit. ik voel dat men zoo moet lyden om te
slagen. (IV. 11-12.)
;
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44.

Aan Tine.

Amsterdam, 25 juni 1860.

Lieve beste engel ! ik heb zoo even uw brief van gister
ontvangen. Ik schryf u alleen om u niet te vergeefs te doen
wachten, maar ik heb niets te melden, helaas ! Ik begin hoe
langer hoe meer intezien dat men wel myn boek verheft als
boek, maar verder niets. 't Is wel hard!
Ik heb de laatste dagen eigenlyk alleen doorgebracht met
te denken hoe ik aan geld zou komen, en ik had er genoeg
het land over dat het altyd daarop neerkomt. Voor het
dagelyksche heb ik my kunnen helpen door te Rotterdam van
Van Prehm en hier van 't logement geld te vragen. Maar daar
hoor ik van iemand dat Jan van avond hier zal komen. Die
heer had het van Veenstra. Ik ontving zoo even een brief van
Jan die vry wel gestemd geschreven is. Ik hoop dus kassian
dat hy zal inzien dat ik om wat uitterichten toch in leven
blyven moet.
Ik kan u moeyelyk die recensie van den Economist zenden
omdat ik er maar een heb en het zou te veel kcsten een tweeden
te krygen. Ik zou in dat geval een heelen jaargang moeten
nemen. Die recensie is gunstig en welwillend : „een diamant
van styl, van gevoel, van humor" maar hy dringt er op aan
dat ik anders schryf. Hy bedoelt meer op het terrein van staathuishoudkunde. Ik wil dat wel, maar vraag waartoe? Om de
anderen te leeren hoe het wezen moet en intusschen zelf
armoede te lyden? Want dat behoef je niet te gelooven dat
men my zou helpen na eenig werk, hoe dan ook, als men my
niet geholpen heeft na den Max.
De slotsom is dat ik inzie dat ze moeten v o ,t1 e n. Anders
helpt niets. Ik moet naar Frankryk of Engeland en daar
moeten zy opgewarmd worden. Maar wat ik ook doe voor
alles is geld noodig. Dat is hoofdzaak.
Lieve beste, ik hoop u morgen weer te schryven. God geef
met geld. Ik zal Jan zeggen dat gy niets hebt. Wees niet knorrig
dat ik zoo weinig schryf, ik hoop morgen weer. Kus de lieve
kinderen. Ik ben ook verkouden. Dat komt van 't veranderlyk
weer, 't is telkens te heet of te koud.
Ik wenschte dat gy niet genoodzaakt waart'u by van Vloten
aantemelden om hulp. Moet gy, in godsnaam dan, maar ik
wou liever zyne of hunne welwillendheid niet epuiseeren door
een kleine hulp die ons over een maand weer in dezelfde
positie laat. Ik wilde liever iets blyvends bedenken maar weet
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nog niet hoe. Dag lieve engel. Dag beste kinderen. Je begrypt
dat ik het land heb. Van Lennep komt my voor alsof hy zeggen
wil : ik heb het myne gedaan ! En eigenlyk heeft hy niets gedaan, want als de M. H. het aan my verstrekte geld niet dekt,
dan is dat de schuld van den beroerden boekverkooper waar
hy my gebracht heeft.
Ik ben om de gunst verzocht van den boekverkooper Thieme
te Zutphen, die my schreef dat hy van het boek 300 ex. naar
Indië zou gezonden hebben. De Ruyter heeft 30 gezonden!
Is dat niet om te schreyen? En dan praat v. L. van ondankbaar!
(IV. 76-78.)

45. Aan Tine.

Amsterdam, 2 juli 1860.

Beste schat ! De Gids is heden verschenen, die is prachtig,
ik heb geen woorden om uittedrukken hoe mooi! Dat is een
advokaat ! Ik geef die recensie niet voor fl. 1000 ! Die recensie
is my borg dat ik myn zaak winnen zal. 't Is prachtig in een
woord. En het boek, èn de zaak worden verheven boven de
wolken, en op een manier die aantoont, dat ik niet alleen sta.
Ik hoop van middag een exemplaar te krygen om u te
zenden als medicyn. Het is onbeschryfelyk mooi, ferm en
forsch. De recensie is als myn boek. Kortom ik heb hoop. Na
zulk een recensie kan men my niet in den steek laten.
Dag schat. Ik schryf van avond weer, maar ik was zoo aangedaan door de recensie dat ik niet laten kon u dadelyk te
schryven. Die prof. Veth is een dappere stryder! Een kampioen
van belang, hoor, -- ik zal weinig meer te zeggen hebben,
vooral daar er nog een vervolg komt. 't Is heerlyk, prachtig.
Verheug u daarmee. Hy begrypt alles in myn boek, zelfs alle
dingen waarvan een ander zeggen zou : wat doet dat er by?
Hy zegt dat de dingen die eigenlyk niet deugen, toch juist
zóó zyn moeten en zegt hy men kan geen bloemlezing van
letterk. uitgeven zonder Saïdjah. Hy zegt wel vier keer dat
of dat is nooit zoo beschreven, etc. (IV. 80-81.)
,

46. Aan Tine.

Amsterdam, 28 Augustus 18 60.

Maar lieve schat nu heb ik u iets te zeggen wat my zwaar
valt. Ik begin te beseffen dat ik niet thuis mag komen. Als ik
94

u en de kinderen zie, begin ik weer als vroeger met u te
praten, en ik epancheer my te veel. ik wordt uitgenoodigd
door Ds. de Keyzer om in Arnhem te komen, en door anderen
naar den Haag te gaan.
Ik denk dat ik een kort besluit zal nemen en hier voor eene
maand een kamer huren. Anders gezegd, u niet weer te zien
voor ik die f 1000 van Veenstra heb ingehaald. Ik heb nu
een beetje inspiratie, en als ik thuis kom word ik weer leeg.
't Is hard, want ik had my zoo innig verheugd over 't weerzien.
En als ik nu zeide, ik kom, doch maar een dag of twee, dat is
toch het regte niet. Dat vind ik ook verdrietig.
Lieve hart, zeg me of ge 't goed vindt dat ik my hier aan
't werk zet? Ik wenschte een of twee maanden zoo te werken
dat er nooit geen kwestie meer kan zyn van zulke verschrikkelyke geldverlegenheid als byv. onlangs. Ik zie er kans toe,
maar dan moet ik niet eerst naar huis. Ik weet hoe dat dan gaat.
Doe naar goeddunken met verhuizen enz. Als het nu beslist
is dat ik hier blyf, dan kun je by 't huren er op rekenen dat
ik er niet ben, dat geeft gemak in de keus. Kom ik dan, dan
zal ik me wel redden. (IV. 101.)
47.

Aan Tine.

Amsterdam, 29 Augustus 1 860.

Lieve hart! ik heb uw brief van gister morgen. Je bent een
flinke meid.
Die Nygh te Rott. is een vigilant man. Hy stuurt my alles
wat maar eenigszins van belang voor my is. Heden b. v. zendt
hy my de bataviasche Mail Ct. Luister:
„En wat valt er nu verder te vertellen? Dat
„Dat
„Of dat iedereen den mond vol heeft van Max Havelaar
„en niemand het boek gelezen heeft omdat de hollandsche
„boekverkoopers ons niets uitzenden dan de brochure van den
„nieuwbenoemden Consul te Leipzig, die niemand begrypt? Ik
„vergis me er ligt één exemplaar van den Max Havelaar
„in de Harmonie, maar het is altyd in handen, en wy zullen
„dus ons oordeel moeten bewaren voor een volgende keer."
(IV. 104.)
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48.

Aan Tine.

Amsterdam, 1 September 1860.

Lieve beste ! De Tydspiegel van September is verschenen.
Ik zal hem u zenden, morgen avond zal ik er een hebben.
Die ik nu heb moet ik houden. 't Is fameus mooi. De recensie
van Veth is er niets by. Kyk, zoo iets had ik niet verwacht.
Het opschrift is: Een boek voor den koning. Je hebt nog nooit
zoo iets gelezen. 't Is niet lang, maar hit kan niet krachtiger.
Het dondert nog meer dan de Havelaar zelf. Hoe vindt je dat?
En dat heb ik — naar ik geloof " eigenlyk te danken aan
myn antwoord aan Ds. Francken. De Christenen willen
absoluut dat ik wel by hen hoor. Je zult zien dat ze voor my
stemmen als 't op verkiezing zal neerkomen. De opgang is
nog altyd stygende. 't Is curieus.
Wat ik met dat portret zal aanvangen weet ik nog niet. ik
denk, als ik den steen heb, hier 500 Ex. laten drukken en dan
in den handel. Ze moeten gehavelaard worden van alle kanten.
Vanmorgen ben ik by v. L. geweest. Heel hartelyk. Ook
zyn zoons. Dat is trouwens overal. Ik heb je immers verteld
van dat meisje in 't park? Van morgen in een boekwinkel
kende ieder myn naam en ik was er nog nooit geweest.
Van Sietske uit Middelburg een allerliefsten brief. Ik wilde
hem u graag sturen, maar dan ben ik hem kwyt en ik wou
hem gaarne houden. 't Is een engel van een meisje, waarlyk,
je zult het ook zeggen. Je beschuldigt my altyd van poetisch
kleursel, maar ik ben toch benieuwd wat je van haar zult
zeggen. Ze is inderdaad ongewoon. Ik geloof wel dat ze my
liefheeft maar natuurlyk kostschooljongejuffrouwachtig en
vervelend f atsoenl k.
Neen vervelend niet. 't Is zeer lief. Ze maakt in haar b ri ef
de konditie dat ik van u geen 1000ste grein minder mag
houden. Ook heeft ze die historie aan Catharina verteld, die
my ook geschreven heeft. Ook heel lief. Ik stel Catharina veel
hooger dan ik vroeger meende. Zy is heel lief en heeft veel
bon sens. Ik houd Anna voor de minste, maar die ken ik
niet goed.
Ik ben overstelpt van ja, hoe moet ik het noemen?
Amourettes is het woord niet, maar zulke gekke relaties, te
veel om te vertellen. Maar 't heeft niets te beduiden.
Dat ik dol op Siets ben is waar. Knor nu maar niet.
Kus de beste jongens. Ook die Non, met haar jurkje van
fr. 1.50 ! Dag kinderen.
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Ik wacht morgen Ds. de Keyzer uit Arnhem hier.
Ik heb eene kamer: Botermarkt 83.
(IV. 105-106.)

49. Aan Tine.

Amsterdam, 5 September 1 sóo.

Myn kamer — Botermarkt 83 — bevalt my zeer goed. Ik
zit hier zoo aangenaam te schryven. Ik heb een schryftafel
laten maken voor vyf gulden, ik wil nooit een betere
hebben ! Hoe vind je dat? ik wou dat je my zag zitten. Ook
heb ik wat boeken gekocht.
Ik heb my zoogenaamd ingericht. Als ik zeker plan kan
uitvoeren, dan kom ik u over eenigen tyd halen om te komen
kyken. Of denk je dat ik niet naar je verlang? Je bent een
ondankbaar wicht! Waarom was je melancolique in 't park?
Heb ik je geen vrolyke brieven geschreven? Och beste kind
wees toch vrolyk, ik heb zoo'n goeden moed.
Ik heb voor myne twee vriendinnen, dat meisje uit het park
en haar zuster, twee bruiloftsverzen gemaakt, voor hare ouwelui
(zilveren bruiloft). En zie, dat heeft my goed gedaan. Waarom?
Wel ik zal 't je zeggen. Ik had zóó 't land aan die triviale
commissie, dat ik het wel had willen uitbesteden voor geld, en
alleen een soort van valsche schaamte hield my terug te zeggen:
ik kan niet! De kleine meid zou vandaag tusschen een en drie
uren by my komen en gister avond 8 uur had ik geen letter
klaar, het walgde my. Welnu, ik zeide het moet, en ik heb
het behoorlyk geleverd. Een zoogenaamd vrolyk vers en een
zoogenaamd ernstig. Begryp me nu goed. Ik vind zoo'n bezigheid flaauw, gemeen, al wat je wilt, maar juist daarom ben
ik er zoo bly om dat ik het toch goed gedaan heb. Ik bedoel
dat ik kan rekenen op myn werkvermogen, en die overtuiging
heb ik juist noodig om goed te werken. Weldra zal je er van
hooren. Ik ben aan Spectator en Tydspiegel verbonden vóór
den 20sten, en 't zal er wezen ! (IV. 110-111).

50. Aan Jacob van Lennep.

Amsterdam, 12 Oct. 1860.

Ik ben genoodzaakt u nogmaals lastig te vallen over dien
herdruk.
Ik ga nu de kwestie van „regt" voorby schoon ook uit dat
oogpunt de zaak niet klaar is. Jk heb myn manuscript niet
4 Multatuli Keur.

verkocht; ik heb met dankbaarheid uwe hulp aangenomen om
het gedrukt te krygen, — maar ik durf u vragen of het van
den kant des boekhandelaars dien gy met de uitgave belast
hebt, delikaat is my zoo geheel buiten te sluiten by de overlegging hoe er mee gehandeld worden moet? De vraag is nu
niet wat de eisch is voor andere werken. Ik wil daarvan geen
verstand hebben; maar over de behandeling van M. H. kan
en moet ik oordeelen. Dat regt is niet verkocht noch betaald.
Dat regt is niet te koop en is niet te betalen.
ik heb u het manuscript afgestaan in de meening, dat gy
het zoudt behandelen zooals het belang myner zaak eischte.
Uwe hartelyke deelneming in de zaak gaf my het recht tot
die meening, en ik mogt niet vooronderstellen dat ik in handen
geraken zou van een boekverkooper, een koopman, een
winkelier, die tot overmaat van ramp tot een party behoort,
of zich verbeeldt er toe te hooren, die — na de spoorwegkwestie vooral — myn boek tegenwerkt.
ik ben zoo vry u dringend te verzoeken my te zeggen hoeveel ik u schuldig ben en my myn manuscript terug te geven.
Uwe eer vordert dit, geloof ik. Al waren al myne meeningen
onjuist, dit is een feit : dat ik niet tevreden ben over de wyze
van produceeren van den M. H., en daar het hier geldt eene
zaak waaraan ik alles opoffer, moet ik hierin, hoe zwaar het
my valt, doortasten.
De Ruyter heeft de onbeschaamdheid over het boek te
spreken alsof het zyn eigendom was. Hy beslist over druk,
wyze van aankondiging, vertaling 't is heel stootend voor
my! Wat de Ruyter met u is overeengekomen weet ik niet,
maar ik was niet met u overeengekomen dat de strekking van
myn werk zou tegengewerkt worden. Dit weet gy toch van my
dat ik daartoe voor geen prys zou te bewegen geweest zyn.
Na vriendelyke groeten ben ik met de meeste hoogachting,
Uw Weled.Gestr. dienstwillige Dienaar,
Douwes Dekker. (IV. 149 151.)
-

51.

Aan Tine.

Amsterdam, 20 October 1860.

Misschien zal ik moeten overgaan tot de treurige noodzakelykheid om v. L. een proces aan te doen. Dat zal my
zeer hard vallen. Prof. Veth is het met my eens dat hy my
infaam behandeld heeft.
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De opgang van M. H. stygt nog. 't Is ongehoord. De eerste
druk is zoo goed als uitverkocht (1300 Ex. De gewone drukken
zyn maar 500) en v. L. wil de volgende drukken voor zich
houden!
Brieven van geleerde genootschappen om spreekbeurten te
vervullen by menigte. Ik kryg korrespondentie met de heele
wereld.
(IV. 127.)
52.

Aan Tine.

D en Naag, 22 7ebruari 1861.

Ik heb heden een alleraangenaamste ontmoeting gehad,
schynbaar onbeduidend, maar die myn hart goed doet. Ik
vond namelyk by Fuhri een paar brieven van een maand oud
(door een zonderling misverstand van Brussel teruggezonden,
omdat Fuhri er op gezet had rue d'Envers in plaats van chaussée
d'Envers. Enfin !) De brief was van Ottilie uit Cassel. Ik zal
hem letterlyk voor je vertalen, schoon er verloren gaat, neen,
ik schryf hem af in holl. karakters. (Op den voorgrond moet
je stellen dat ik zoo dikwyls ik aan Cassel dacht, een rilling
kreeg. Het denkbeeld, die meisjes, die zoo lief voor my waren
zullen my door het niet betalen van die rekening voor een
gemeen mensch houden En nu, zie hier:
Theurer Freund, Sie leben ! 0, wie unaussprechlich glucklich
hat mich diese Gewissheit gemacht. Ich habe Ihr Buch gelesen!
Durch Herrn de Ruyter an welchen ich mich brieflach wendete,
habe ich Ihre Adresse erfahren, denn immer noch furchtete
ich Sie seien gestorben und ein ander habe Ihre Papiere veróf f entlicht. Ich habe alles verstanden. Alles kam mir so bekannt
vor, ` alles, alles ! Wie vieles habe ich aus ihrem Munde
gehort. Ach mein theurer Freund, mein Bruder! Ob es unrecht
ist dasz ich Ihnen heute schreibe, ich weiss es nicht, ich kann
nicht anders ! aber ich muss Ihnen sagen dass Sie mir nicht
grollen durfen, dass Sie mir sagen warum Sie mich zwei lange Jahre
in dem furchtbaren Glauben liessen Sie mussten gestorben sein?
Todt ! 0 wie hat mir dieser Gedanken gequált, wie schrecklich klagte mich mein Gewissen an, mein theurer Bruder, Ihre
Schwester kan Sie nie vergessen, und batte mein Bruder mich
ganz vergessen? Sie sind jetzt wieder vereinigt mit Ihrer edlen
Everdine und den theuren Kindern. Ich achte, ich verehre, ich
bewundre sie so sehr, doch kann sie, deren Herz so erf tillt ist
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von reiner Hingebung and liebe zu Ihnen, kann sie es ohne
Schmerz ertragen, wenn das grosse edle Herz das ihr gehort
noch Raum hat fur eine andere? Kann ein Mensch so gross, so
hochherzig fuhlen? Schreiben Sie mir, ich musz von Ihnen
horen ob Sie mich Ihres Angedenkens fur unwurdig halten?
Sagen Sie mir dass Sie mir den Schmerz verzeihen den ich Ihnen
verursacht habe, and dass sie mir dereinst das Versprechen
halten werden ich solle Sie and Everdine wiedersehen. Ver
nicht mein Bruder zu sein, and ware es wohl-sprachenSim
der Wille einer Vorsehung dass unsere Wege sich nie wieder
begegneten? Ich bete fur Ihr wohl, ich bewahre Ihr Andenken wie ein Heiligthum. Das kleine Vergisz-mein-nicht, and
das zerbrochene Uhrglas, ein Taschentuch das Sie am Abend
des Abschieds zuruckliessen and mehrere Briefe sind meine
Reliquien. Ich habe den 24 December nicht vergessen, and des
kleinen Eduard Geburtstag habe ich im Geiste mitgefeiert.
Schreiben Sie mir, sagen Sie mir dasz auch Sie meiner ohne
Bitterkeit manchmal gedenken, doch erwahnen Sie diesen Brief
nicht, niemand weiss davon, and erwahnen Sie nur meinen
Brief an Herrn de Ruyter.
Leben Sie wohl. Schreiben Sie mir bald mein theurer Bruder,
lutiuku (dit is maleisch dat ze van my geleerd had) ich grosse
die edle Everdine von ganzem Herzen and hof fe fest Sie wieder
zu sehn ehe Sie nach dem schonen Java dereinst zuruckkehren.
Ottilie.
Bitte, bitte, schreiben Sie bald, beruhigen Sie mich, ich konnte
nicht anders; ich musste Ihnen schreiben urn ruhig zu werden.
Wat een hart, niet waar? Ik ben er van aangedaan ! Nu moet
je begrypen dat toch in dat Cassel myn naam geschandvlekt
is ! Hoe of zy aan den X. B., komt? 't Is me een raadsel ! En
hoe zy hem heeft kunnen verstaan ? Ik vind die zaak treffend!
Ook die vrees dat ik boos op haar ben omdat ze my verdriet
had gedaan! Dat was die roman met dien schilder. Vind je
dien brief niet treffend? Ik heb haar dadelyk geantwoord.
(V. 22-24.)
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53.

Aan Tine.

Den daag, 3

Maart 1861.

Lieve hart. Ik hoop dat je gelyk met dezen of een post later

f 25 zult ontvangen. Je begrypt dat ik meer zou zenden als
ik kon. Houd je goed en moedig.
De zaken staan nu aldus :
De afspraak was dat van Hoevell en nog een paar by den
minister zouden aandringen my pensioen te geven, en in dat
geval natuurlyk met rappel over al den tyd sedert myn ontslag.
De algemeene geest (onder de personen die ik daarover sprak)
was dat dit gelukken zou. Verbeeld u nu hoe mooi dit wezen
zou. Ik hadde een som in handen gekregen groot genoeg om
die ellendige zaak van W. (Wageningen) aftedoen, dan van
C (Cassel) en alles wat my zoo byzonder drukt. Vervolgens
ware ik zeker geweest van 't dagelyksche, ik behoefde my
daarover niet meer te bekommeren en ik zou eindelyk kalm
aan 't werk kunnen gaan.
Maar zoo als altyd loopt dat nu weer tegen, niet door 't
vervallen van de hoofdzaak, maar door uitstel. Gister na de
zitting van de Kamer, hoor ik dat de ministers aftraden
en gister avond dat de Kamer ontbonden is ! Daar zit ik nu
weer! Alles staat stil en god weet hoe we 't nu weer uithouden
tot er weer wat gedaan kan worden ! Ik ben zeer bedroefd.
Alles zaamgenomen ben ik er zeker van dat ik dat pensioen
kryg, en 't idee dat ik my daardoor zou verlossen van dat
spook van Wageningen dat my overal vervolgt, maakt my zoo
gelukkig. Nu is dat alles weer uitgesteld, en ik moet weer aanhooren (of wat erger is bemerken) dat van Heeckeren, de
Kerkhovens en de v. d. Huchts overal rondstrooien dat ik een
slecht mensch ben! Eergisteren was dit ook een bezwaar van
een der personen die ik noodig had voor de pensioenzaak,
maar by hem had het geen bezwaar omdat hy het ronduit zei,
en ik er dus op antwoorden kon. Maar hoe doe ik met al de
menschen die 't my niet zeggen? Dat is vervloekt hard. Hoor
eens, van de tantes zelve is 't toch ook ellendig, zich zoo tot
werktuigen te hebben laten maken van v. Heeckeren. Zy zelve
weten toch beter dan iemand dat ik haar heb geholpen en niet
v. Heeckeren, die haar even na bestond, en bovendien fortuin
had. Ik stel je voor eens naar Wag. te schryven en haar ronduit te zeggen dat het zoo hard voor my is, dat het my in
myn streven zoo benadeelt my overal te moeten verantwoorden
op eene zoo gemeene beschuldiging. Vraag ronduit of ik dat
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aan haar verdiend heb? Of ik niet met eene largesse die zy
nooit van iemand ondervonden, my haar lot heb aangetrokken?
Of het rechtvaardig is dat ik beschuldigd word van afzettery!
Dat is 't woord!
(V. 26-27.)
Ik word razend als ik daaraan denk.

54. Aan Tine.

Amsterdam, einde Maart 1861.

Ik zond je gister het Gebed van den Onwetende. Ik laat
aan u over of je aan Julie v. Vl. een ex. wilt geven. 't Is nog
al kras. Ik heb door Hofstede een plaat laten teekenen die heel
mooi is en met en in verband van 't vers veel opgang zal maken.
Het geheel is een kreet van smart die nog al duidelyk is.
Dat ding, H. G. v. d. O. is reeds vóór het gedrukt was
voorgedragen in 't Nut te Goes door een heer die het manuscript
by de Dageraad had ingezien, het prêteert zich zeer tot eene
goede voordracht. Ook Hofstede die heel goed reciteert kent
het van buiten. Er zal wryving over dat ding komen.
Primitief had ik het geschreven in dat album. Ik was in een
verdrietige stemming, en daar ik toch eindelyk dat album moest
terugzenden schreef ik daarin die wilde jamben. (V. 3 3-34.)

55. Aan Tine.

Amsterdam, 29 Maart 1861.

Je weet hoe logementskosten oploo.pen, welnu, ik heb nog
één gulden. En in weerwil daarvan was ik opgeruimd, en had
hoop op uitkomst. Daar kryg ik nu je verdrietigen brief van
gisteren, en dat aandringen op 10 april. Ik kan je verzekeren
dat ik innig' naar huis verlang ook buiten dien gedenkdag. Ik
verzeker je dat ik bly zal wezen als ik thuis kan komen ook al
was 't 2 of 6 of 12 april. Ook schryf je dat dat andere je
niet schelen kan goed als je maar niet verlangt dat
ik het mooi vind of deugdzaam of braaf. Ik vind het eenvoudig
flauw en onpleizierig, anders niet. (V. 44-45.)
56.

Aan Tine.

Amsterdam, 30 April 1861.

ik ben aan 't werk voor Nygh wiens brief ik je gisteren zond.
Wat er van teregt zal komen weet . ik nog niet. Ik gun my
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geen tyd om uit te gaan om geld te wisselen. Maar dat is ook
de zaak niet. Ik was vreeselyk gepreoccupeerd over de vraag
of je voor 1 e. moest verhuizen. Neen, blyf nog, ik ben nog
altyd in afspraken en ik kan nu niet beslissen. Eerst moet dat
ding voor Nygh af, dan zal ik zien of ik by hem teregt kan.
Ik werk moeyelyk en niet naar myn zin.
Ik zend je toch f 60. Ik ga in godsnaam wandelen want ik
ben dof. Ik heb niet de minste inspiratie. Dag engel, ik heb
je dol lief. Kus de kinderen. (V. 49 50.)
-

57. Aan Tine.

Amsterdam, 31 Wei 1861.

Lieve beste Tine ! Dat ik je niet eer schreef is omdat ik naar
den Helder ben geweest en pas ben thuis gekomen. Ik ben
nu te moe om lang te schryven en ik haast my nu maar omdat
ik uit den brief dien ik nu vind merk dat je verdrietig geweest
bent. Lieve engel, daar had je geen reden toe. Had je niet
juist uit die verhouding met Siet goed kunnen merken dat ik
zoo op je gesteld ben? Je bent een malle meid. Maak je toch
maar volstrekt niet ongerust op dat punt. Morgen meer. Pieter
is in zeer zorgelyke omstandigheden. Dag beste Tine, myn
Tine. Kus de beste jongens. Och, morgen is Non jarig. (V. 63.)
58. Aan Tine.

Amsterdam, 12 juni 1 861.

Lieve beste Tine ! Ik heb uw brief.
Ik heb drokte, drokte. Ik schryf
„Minnebrieven van „M u 1 t a tul i."
Minnebrieven, ja ! Van donder en bliksem! Ik heb eigenlyk
veel aan u te schryven, maar ik mag niet. Ik heb geen tyd,
ik moet je verwaarloozen, maar jy moet schryven. Je bent myn
beste beste Tine, myn Tine. Geloof my dat Siet een engel is
voor my en die beste Theodoor ook. (V. 68.)
59.

Aan Tine.

Amsterdam, 27 juni 1 861.

Lieve beste kind. Ik zie dat je geen geld hebt. Houd moed.
't Zou me erg verwonderen als ik je nog van daag niet wat
kon zenden, al was 't maar f 10.--.
103

Overigens staan de zaken goed. Ik heb een styl als bliksems.
Ze hebben nooit zoo geschreven. Jy ook, je begrypt myn fancy
niet! Dat zal je zien. Vóór je verdrietigen brief heb ik geschreven dat enz., in 't kort zóó dat je nooit zoudt geklaagd hebben
als je 't gelezen had. Je zult zien lieve engel, dat ik u liefheb.
En je zal veel berouw hebben, dat zal je straf wezen. Dat
ik je het blad niet zend komt omdat de correctie zoo langzaam
gaat.
Maar ik ben al een heel eind heen. Ik werk goed. Ik heb een
styl die ikzelf niet ken. Je zult zien, muziek en onweer.
Als je 't in godsnaam nog wat gaande kunt houden zal alles
goed zyn. Ik maak my tot den eersten schryver van Europa.
Houd nog een beetje moed.
Ik heb aan den Minister van Kolonien geschreven om
plaatsing, maar ik wil niet. Hier ben ik meer. Je zult zien.
(V. 72.)
60. Aan gunst.

Amsterdam, 4 Augustus 18 61.

Waarde Gunst! Zie zoo die minnebrieven zyn nu af.
Je hebt ze wel verdiend voor de flinke wys, waarop je aan
myn verzoek hebt voldaan om dien „ongelukkigen huisvader"
aan f 400 te helpen. Later heeft Dr. S. my nog gevraagd om
f 100 die ik ditmaal geweigerd heb. Vindt je 't niet indiscreet?
Ik hoop, dat je iets aan die M.B. moogt verdienen en ik wensch
U 37 drukken toe. Maar zeg my als er herdrukt wordt, om
desnoodig hier en daar wat te veranderen. (V. 111-112.)

61. Aan 7Vlimi.

Amsterdam, 28 April 18 62 .

Lief kind, — anders kan ik u niet noemen
myn lief kind!
Reeds eergister avond ontving ik uwen brief, en 't is te lang
om uit te leggen waarom ik eerst vandaag antwoord. 0, onverschilligheid, onhartelykheid is het niet! Zelfs heden schreef
ik u liever niet ik ben door allerlei omstandigheden wat
verdrietig, en had gaarne voor u een geheel rustig en opgeruimd
oogenblik gekozen. Maar daar ge zegt dat myn voornemen
om u te schryven u genoegen doet, wil ik niet dat gy te vergeefs
wachten zoudt.
Wat ik u te zeggen heb? Ik voel de behoefte u in dit
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schryven heel hartelyk de hand te drukken. Was dat de
moeite waard u op te roepen? Voor my, ja, en ik hoop
ook voor u.
Ik ontvang veel brieven; de meesten leg ik terzyde. „Ik
schryf zoo mooi!" (dat is me een gruwel.) „Men voelt zooveel
sympathie, maar verzoekt my ernstig het aan niemand te
zeggen." (die men is dan een man, weet ge, een heer der schepping en van de maatschappy, iemand met baard, gezag,
pretentie en wat er verder by den man behoort behalve
moed.) „Men is my zeer genegen, maar wenscht te weten, of
't waar is wat de menschen zeggen, dit namelyk dat ik een
slecht mensch ben?" „Men heeft zich zoo geamuseerd met
myn geschryf" enz. enz.
Ziet ge, zulke brieven leg ik meestal terzyde.
Uw brief, uw eerste brief, was my zeer dierbaar. Ik voelde
terstond u te kennen, maar weifelde uit vrees u verdriet te
doen, daar ik niet mocht risqueren uw incognito ('t zeer begrypelyk incognito van een meisje) te schenden.
0, uwe initialen zou ik voor geenen prys genoemd hebben !
Reeds voor den eersten omslag der Ideën had ik een oproeping
aan u geschreven, maar ik heb die teruggenomen omdat ik
vreesde daarin iets te zeggen, wat u kon aanduiden voor uwe
omgeving.

Nu dank ik u voor uw lief vertrouwen. Ik lees veel in uw
beide brieven, en ik antwoord eigenlyk nog meer op 't geen
ge niet schryft, dan op wat er staat, schoon ook dat zoo lief
is! Maar noem my niet groot, myn kind goed ben ik wel.
Ja, ik voel behoefte u de hand te reiken, en tevens voel ik
dat dit u aangenaam is, en ook dat het u niet berouwt op dien
„Zondagmorgen" (dat is de eenige datum van uw eersten brief)
te hebben toegegeven in een schoon gevoel van uw hart. Dat
was een kerkgang voor uw gemoed, is 't niet zoo?
Ik reik u de hand. Dat is een teeken van liefhebben. Liefde
— ik hoef u niet te zeggen dat ik dit woord noem in hoogen
zin, liefde is behoefte om te geven en te ontvangen.
Dagelyks zie ik de juistheid in van die definitie. Uw aandrift
by 't schryven van dien eersten brief, was liefde voor 't goede...
gy moest dat openbaren door geven, en gy deedt het zoo, dat
het ontvangen my een genot was ! Ik was grootsch op uw geschenk. Domme menschen, die meenen dat zoo iets vernedert!
Ik begreep u heel goed, ge zondt uw hart! 0, eens vooral,
waar ik zoo iets zeg, bedoel ik niets dat neen, 't zou gek
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zyn dat uit te leggen aan u. Ik bedoel nooit iets ordinairs.
Gy hadt lief en wildet geven. Ik wil u teruggeven. Wat?
Wat gy wilt lief kind. Is 't u aangenaam dat ik u hartelyk
schryf? Dat ik u nu en dan een blik doe slaan in myn hart?
Dat ik u deelgenoot maak van myn verdriet
Ja, van verdriet! Ook dat aanbod zou zonderling klinken
aan een domme platte wereld. Maar ik weet dat er genot ligt
in lyden, in medelyden voor harten als 't uwe.
Zoudt ge 't prettig vinden als myn beste edele heldhaftige
Tine u schreef? Wilt ge dat ik u haar laatste brieven zend
(slordig, negligé, al wat ge wilt, maar getuigende dat ik haar
brieven niet maakte in de Minnebrieven; „de kinderen zyn
wel, heel wel, heb geen zorg voor ons !") ?
Wilt ge — o, dat zou u pleizier doen, — wilt ge dat ik u
in staat stel uwe eer te verpanden voor de waarheid van den
Max Havelaar? Dat kan ik.
Of wat kan ik u anders geven?
Ja, iets anders nog en beter dan alles ! Luister. ik heb uw
brieven goed gelezen, heel goed! Ik weet, o ja, zoo is het!
Iemand had vele goederen, maar de plaats waar hy die moest
bewaren was te klein. De doortogt was belemmerd, de uiting
versperd. Een vriend bood hem zyn woning tot bergplaats.
„Ik zal trouw bewaren, wat gy my te bewaren geeft" zeide
hy. Beschik over my, en neem de ruimte, die ik over heb om
uw rykdom te plaatsen
Zie, myn kind, myn hart is ruim. Myn beste Tine noemde
't oneindig, en ja, ik voel dat zy 't weet! Wilt ge my uwe aandoeningen te bewaren geven? Ik weet dat gy dit wilt. Ge zegt
het, in de verkeerde meening dat dit alles voor u een genoegen
wezen zou, neen, dat zal my een genot zyn! Liefde is drang
tot geven en ontvangen ik zal ontvangen met een heilig
gevoel van dankbaarheid al wat gy me geven wilt uit de schatkamer van uw gemoed.
Ik voel dat uw hart, als fancy's piano, de deur niet in kan!
Kan ik u helpen door 't te bergen voor een deel?
Mogt ik my vergist hebben, ik die myn heele verstand in
de borst draag o, zeg het flink. ,Man, wat heb ik met
u te doen?" Ik zal 't niet kwalyk nemen. Ja zelfs al antwoorddet
ge in 't geheel niet, ik zal dat opvatten als een fyne kiesche
schroom, want ik weet, dat myn entiérisme nu en dan den
schyn heeft van onbescheidenheid. Vrees niet my te beleedigen
door zwygen of afwyzen, en laat uwe lieve openheid u geen
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band zyn die u dwingt tot meer of andere openheid dan u
aangenaam is.
Ik gis echter dat ge wel schryven zult, en ook gis ik dat
er in myn gemoed weerklank wezen zal op den toon dien gy
aanslaat. Dat bestaat nu reeds getuige deze brief. Daarover
kunt gy zelve beslissen. Maar doe niets uit beleefdheid, ik
zal u niet voor lomp houden als gy niet antwoordt.
Kent ge my persoonlyk? Ik weet dat velen my kennen in
den Haag, en ik voelde daar altyd hoe 't „daar is hy" werd
uitgesproken op een toon die 't midden hield tusschen wat
lof, en : „o, dat is zoo'n slecht mensch !" Neen 't midden niet
eens, die toon helde over naar de laatste zyde!
En toch ben ik goed, een hoedanigheid waarop ik meer prys
stel dan op 't letterkundig roempje dat my walgt. „Mevrouw,
wat gil je mooi !' Is 't niet om dol te worden?
Ik had verdriet gister en heden, anders had ik u uitvoeriger
geschreven
Lieve hemel, nog uitvoeriger, ik schrik er van!
Ja, ik ken de gemoederen als 't uwe. Ik ben meer tehuis in
uw hart, dan gy zelve weten kunt. Maar ik behoef daartoe
geen groote mate van scherpzinnigheid. Uwe handelwyze
spontaan, moedig, offerend, legt dat gemoed duidelyk bloot.
Daarin te lezen is geen kunst, maar wel prys ik my (hoogmoed!) wyl ik op de hoogte sta om het gelezene naar waarde
te schatten.
Vaarwel voor heden, lief kind! Wees goed voor al wat u
omgeeft, laat dat uwe godsdienst zyn, uwe eenige godsdienst.
0, dat zoudt ge wel ook zonder my, maar toch, ik zal u
dankbaar zyn als gy over eenigen tyd my kunt zeggen dat
gy hier of daar door geduld, verdraagzaamheid, zachtheid,
eenig geluk hebt gegeven, om mynentwil.
Neen, dat is domheid. Liefde mag geen gebod zyn, en záó
is 't ook niet. Maar als myn streven u iets liefelyks voorstelt
zoo dat er weerschyn uitstraalt die verkwikkend werkt op
eenig schepsel o, al waar 't maar een hond of een mug, —
zie, dat maakt my opgeruimd, dat steunt my. Wilt ge my liefhebben op die wyze?
Maar kind, noem my niet groot, dat drukt my. Ik streef
naar waarheid, en 't dulden van zoo iets zou leugen -zyn.
Vaarwel myn kind. Ik weet dat ge my schryven zult, ik
weet dat ge my de geschiedenis zult verhalen van-uw gemoed.
(VI. 24-28.)
Ik groet u hartelyk, heel hartelyk.
107

62.

Aan Mimi.

Amsterdam, 4 blei 1862.

Lief kind ! Een kort briefje. Gy hebt goed en edel geadvienne que pourra.
handeld
ik wacht nader tyding van u, voor ik u uitvoeriger schryf.
Al wat ik u schreef houd ik vol. Ik heb u lief. Dat is zoo,
dat blyft zoo.
Doe uwe ouders geen verdriet.
Maar ik zal er my een punt van eer uit maken uw papa
te dwingen my te achten, en tevens dat hy u toesta my aantehangen. Ik wil dat hy trotsch blyve op zyn kind. Dat ben
ik u schuldig en laat de dominees naar de maan loopen.
0, 't is tuig! U te dreigen !
Begrip van eer, van ridderlykheid hebben die heeren niet.
U te dreigen!
't Doet my genoegen dat onze verhouding nu gebragt is op
koninklyken weg. Tant mieux!
Reken van myn kant op trouw en eer. Ja. Tine zal u
schryven. Maar voor alles wacht ik van u den uitslag van 't
gesprek met uw papa.
tenzy gy zelve dat eischt.
Ik heb u lief en laat u niet los
Wilt ge ook misschien uw heerlyk lieve brieven terug hebben?
Zoo ja, zeg het. ik zou die zenden, maar 't zou me zeer
smarten, zeer.
Dag, lief edel meisje ! Och, moest gy in handen vallen van
dominés! Ik groet u innig hartelyk.
(VI. 43.)
63.

Aan Mimi.

den 7 laag, 4 juni 1 862.
-

Mimi, ik was ontsteld, en gy ook ! Nog ben ik het
0,
had ik
God, ik weet niet hoe ik schryven moet. ik mag niets aanroeren. Schxryf ik dan niet aan u alleen? Dat is bitter.
0, geef my verlof aan u te schryven, aan u alleen ! Ja, ik voelde vooruit alles wat ik nu voel, toen ik u opriep om uw adres!
Dit briefje is zeker 't tiende dat ik begon. Ik mag niets
aanroeren en myn hart is vol.
Heb je je woord van eer gegeven? Zeg, heb je dat gedaan?
0, die maandag middag! Nog voel ik uw hand
en ik
mag niets aanroeren. Dat is om te stikken. 0 schryf my, zeg
dat ik mag schryven aan u alleen!
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Ik heb je lief. En ik geef u niet op, dan op uw wil. Om
niets anders. Om niets, hoorje.
Dat voel je wel, nu vooral, dat er tusschen u en my geen
derde kan staan 0, als die violette ! Nog voel ik alles!
Daar was een heilig gevoel in dat alles. Ik beef er van. 0
schryf me, en zeg dat ik aan u kan schryven, ongemaakt, en
niet denkende aan derden.
Ik heb veel geleden door uw laatsten brief ! Heeft M. A.
u gezegd hoe myn hart aan u hechtte? Ik denk ja, want zy
is flink en trouw.
Mimi, of je my antwoordt of niet, of je my toestaat u te
schryven of niet ik blyf u aanhangen. Dat kan niet anders.
(VI. 45.)
64.

Aan Mimi.

Amsterdam, 10 September 1862.

Myn kind, myn lief kind. Ik heb hier ontvangen je brief van
maandag. ik kon niet eer schryven, en ook dit geldt nog niet.
Ik heb je een langen brief te schryven en à tête reposée. Ik
heb koorts gehad en ben af. Ik doe vandaag alleen 't meest
pressante. Daar liggen bundels brieven die ik nog lezen moet.
't Meest pressante is : dat ik je onuitsprekelyk lief heb ! Ik
kan 't niet analyseren : 't, is zoo ! 0, wat ik aan je gedacht
heb sedert dien Woensdag in Artis ! Onophoudelyk, altoos!
Bekommer je niet over die malle ontmoeting van dien middag.
Ik begryp je stryd en weet, dat je my liefhebt.
Verwacht binnen acht dagen een uitvoerigen brief die u tot
leiddraad zal kunnen strekken ter beantwoording van de vraag
of ge my moogt aanhangen? Ik zal eerlyk wezen en myn hart
geen stem geven. Doch juist omdat ik eerlyk wil wezen heb
ik tyd noodig en kalmte. Ik zal regtvaardig zyn en uw vader's
regten stem geven, ja meer dan de myne !
Nu dit voorloopig dat ik je innig liefheb. Ik tril als ik aan
je denk. Maar sterk en goed zal ik wezen al was myn conclusie
in myn eigen voordeel. Het besluit dat je nemen zult na myn
brief te hebben gelezen zal beslissen over je leven.
Is 't je mogelyk my de voile te zenden die tusschen uw
mond was en de myne?
0, hoe dikwyls heb ik 't licht gezien in uw huis, dáár en hier
op den Amstel, dat weet je niet!
(VI. 48.)
Waarom schryf je u? Myn kind, myn lief kind.
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65. Aan

M mi.

Amsterdam, 16 Maart 1863.

Myn kind, myn lief kind, o hoe dank ik je voor dien brief!
Je laatste woord is : heb my lief! Ja, eindeloos, mimi zoo
is het ! Ik kreeg je brief tegen twee uur, toen sloot ik wat
ik je geschreven had. Dadelyk schryven kon ik niet, ik heb
je innig hartelyk schryven gelezen, en weer, en weer. En ik
heb een gevoel van moeheid van 't genieten. Wat 'geef je je
hart schoon en flink. Ik wist dat je my liefhad, mimi, maar
ik dacht niet dat het by u was als by my. Toch moeten we
onze pligt doen, dat spreekt van zelf. Maar juist daarom zeg
ik je graag dat ik je hart geheel aanneem, en je 't myne geef
zonder grens. Je braafheid, je toekomst, je eer alles gaat
my aan, zooals ik u aanga in al myn streven. Je papa hoeft
niet te meenen dat hy voor je zorgt; als je iets verkeerds kon
doen, zou 't myne schande zyn, zoo goed als de zyne, ja
meer, want ik ben je nader dan hy. Een brief als die je my
heden zond is een heilig huwelyk. 't Is me of er een dam is
doorgebroken, en nu, laat den stroom keeren wie 't kan ! Ik
niet, ook wil ik nu niet! Ja, juist, je zegt het: het menschelyke
zou anders geheel verdwynen ! Wy zyn menschef, mimi, en
wy zyn goed. Dat zullen wy blyven, niet door ruwe domme
vormen te ontzien, maar door juist die vormen verbrekende,
elkaer te steunen in 't goede. Denk je dat zoo'n brief van u
my niet sterkt? Ik loop er naar, ik voel 't in myn gang. Je
hebt goed gedaan my zoo te schryven.
Toch meen ik niet op den duur en aanhoudend je vaders
verbod te schenden. Maar wel geloof ik dat het goed is van
beide kanten goed te weten hoe we elkaer bestaan. Twyfel,
tobben, onzekerheid, dat alles martelt. Ik dank je voor je heerlyke liefde, en neem ze aan, en geef ze je terug, o erg! Ik
(VI. 60 61.)
gloei er van.
-

66.

Aan Dr. J. van 'Vloten.

Amsterdam, 8 juni 1864.

Waarde Heer van Vloten. Een kort woord van dank voor
de prettige ontvangst my ten uwent ten deel gevallen. ik zit
nu weer op m'n kamertje aan 't water in 't bible-hotel in de
warmoesstraat, dat ik voor 18 dagen verliet met iets Jasonachtigs in 't gemoed. Nu, myn thuis gebragt gulden vlies is de
herinnering aan uw vriendelykheid.
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Ik ben begonnen met uwen Spinoza, en zal heel attent
lezen, maar hoe 't komt weet ik niet, ik lees zeer moeielyk.
Sedert de laatste jaren is me elke zinsnede een tekst, en 't lykt
wel of ik niet kan voortgaan, voor ik de preek er by gemaakt
heb. Dat is vermoeiend.
Ik ben benieuwd of gy myn portretje ontvangen hebt. ik
vond hier komende geen brief van huis, en daarover ben ik
ongerust, want ik had gevraagd of ze alle dagen schryven wou.
Dat is een pynlyke historie. Ik had zoo'n lust om te werken
en vrees, vrees, dat ik geen loisir hebben zal. Ik kan 't maar
niet zoover brengen dat, ik woon.
Als ik naga hoe ik den laatsten tyd zwierf, begryp ik nog
niet hoe ik 't weinige deed, wàt ik deed. Dit alles is nu eigenlyk
geen klagt, maar een soort van verantwoording, en een antwoord op de beschuldiging die ik myzelf doe dat ik zoo weinig
uitvoer. Om wat rust te koopen door lezen in 't publiek, was
ik uitgegaan. Ik had daartoe een grooten tegenzin te overwinnen, en ik heb wel een beetje medelyden met myzelf dat
die overwinning zoo weinig vrucht heeft gedragen. Maar alles
zaemgenomen ben ik toch bly dat ik in Deventer geweest ben.
Op de boot heb ik niet kunnen lezen omdat ik (by zeldzame uitzondering) hoofdpyn had. Toch ben ik begonnen aan
uwe spraakgenesis. Het spyt me dat het boek zoo kort is, en
als altyd by elke zaak die ik leer, komen tien anderen die ik
geloof (noodig te hebben om te weten)
(de woorden tusschen haakjes zyn doorgehaald en vervangen
door : te moeten weten) . Ja, zoo is het. Elk antwoord brengt tien
nieuwe vragen mee, en zoo'n ondervinding zal zeker aanleiding
hebben gegeven tot de socratise nederigheid die zoo gek misbruikt wordt. „Van d' ('t) zomer" en „d' ('t) venster" heb
ik goed begrepen. Eilieve, zy die afleiding aannemen als leiddraad tot spelling, hoe wettigen ze de z van zomer en de v
van venster?
Zou de eerste sans-culotte die venster schreef voor vengster
en hemd voor hembd ook 'n prentje hebben gekregen van een
professor in de letterkunde, als ik van u, over 't weggooien
van de doode c. h.? Zeker wel. Och, als ik 'n woord zoo of
zoo schryf, bedoel ik daarmee geen voorgangerschap, ikzelf
kan niet goed velen dan men 't soldaterig nadoet ik wil
maar te kennen geven dat er vryheid moet zyn, ook op dat
terrein, en als ik verschoold ! — „mensch" heb geschreven
laat ik 't staan, zooals een moeder zeggen zou tot haar jongetje:
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„houd nu je paletootje maar aan, omdat je 'm eenmaal aan
hebt, maar ik zie je liever in je kieltje.”
(VII. 7 9.)
-

67.

Aan it J. A. Xallenberg van den Bosch.
Amsterdam, 27 Mei 1865.

Waarde van den Bosch, Uw brief is zoo schoon, en ik heb
moeite met antwoorden juist omdat ik er zoo van getroffen
ben. Gy hebt my de bitterheid van myn vorigen vergeven, en
't stuyt my u weder zoo verdrietig te schryven.
Toch kan ik niet anders. En dat ik niet eer antwoordde
had zyn reden. Vandaag vervalt weer een wissel. Met angst
zie ik den man tegemoet. In die spanning was ik de laatste
dagen. U schryvende had het (voor my zelf) den schyn gehad
alsof ik daarin op nieuw hulp vraagde. Nu is de dag daar,
en dus voor die veronderstelling te laat.
Ja, uw brief is zeer schoon, en 't heeft altyd iets moeielyks
zulk een innigheid te moeten beantwoorden met bedanken.
Want bedanken moet ik. Niet omdat ik niet graag wilde, maar
't kan niet, en het baat my niet. De hartelyke toon van uw
aanbod, en de beschryving van myn verblyf, zooals 't by u
zou kunnen wezen, trekt my aan. 0, ik wilde zoo graag. Maar
zooals gy 't beschryft, zou 't niet kunnen wezen, want ik
neem al myn zorgen mee, in- en uitwendig, en in plaats van
rust by u te vinden, zou ik verdrietig rondloopen op de hei,
zooals ik nu hier rondloop in afgelegen buurten. Nu, sommige
dingen ontberende, strookt die ontbering ten minste met myn
stemming als ik aan thuis denk. By u 't goed hebbende zou
't my doen stikken. Maar hoe beter ik 't had, hoe liever, als
my dat in staat stelde om voor thuis te werken. Nu, dàt zou
toch niet, want by de meeste kalmte wat myn uiterlyke
existentie aangaat, is 't werken my onmogelyk door de ontstemming van myn gemoed.
ik zal trachten dit zoo kalm mogelyk uit te leggen. Zoo
kalm mogelyk want ik ben gejaagd en zenuwachtig en ik
heb geestkracht noodig om nu bedaard aan u te schryven.
Die crediteur uit Brussel schreef me : „nous espérons que cette
fois vous ferez honneur à votre signature." Faire honneur! Dat
klinkt my sedert dagen in 't oor, en ik verzeker u dat ik
nu en dan vreesde krankzinnig te worden. Faire honneur! Dus
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't tegendeel is schande. 0 god, dat is my zoo vreesselyk. Ik
moest er nu sedert vyf jaren aan gewend zyn ik zit te
beven als de eerste maal toen ik niet betalen kon wat ik
schuldig was. Maar ik zal u uitleggen waarom ik op 't oogenblik niet werken kan.
Ik was vroeger goed en zelfs goedig. Sedert den laatsten
tyd voel ik my niet goed. Ik betrap my op nydigheid, wreedheid. Ik voel wrok. En al zou die wrok weggaan als ik de
magt had dien bot te vieren, nu voel ik zoo. Welnu, daarom
kan ik niet werken. Ik ben in een stemming om my te verheugen over ongeluk, in plaats van deugdzaam te zyn, d. i.
lust hebben in 't geven van genot. Ik ben de inspiratie van
't goede kwyt, en dit ontneemt my geheel wat voor talent
doorging. Als men myn streven godsdienst noemen kon zou ik
zeggen dat ik 't geloof had verloren. Ja, zoo is het. Ik geloof
niet meer dat ik goed ben, en dat wantrouwen ontneemt my
de kracht het te zyn.
Denk niet dat ik frases schryf. Als ik u al de lelyke indrukken kon vertellen die ik hoe langer hoe meer onderga,
zoudt ge zien dat het waar is. 't Wordt een monomanie.
Nu, vroeger was dat anders, ik meende 't goed, en myn
indrukken waren prime sautier-goed. Nu zou ik, god beter
bt ! moeten redeneeren om geen kwaad te doen. Ik zal weldra
principes noodig hebben!
En hieraan heeft die portret-historie veel kwaad gedaan. Gy
zegt 't is pligt zich over zulke décepties heen te zetten. Ja, als
't een déceptie was zonder verdere strekking. Verbeeld u dat
alle portretten terstond waren genomen, en dat de opbrengst
door een ongeluk ware verloren gegaan. Dit ware een verlies
van betrekkelyk weinig belang geweest. Maar de loop dier
zaak heeft my 't vertrouwen benomen, en dat breekt my. Ik
heb geen élan meer.
Ik weet dat men my de eer aandoet van algemeene critiek.
Ieder is voor of tegen my. Weinigen zyn onverschillig. Tegenzin, haat, laster etc. waren my in zooverre welkom, als ik
meenen kon dat daartegenover in even groote mate belangstelling bestond. Voor en aan die belangstellenden schreef ik.
En waarlyk, de blyken die ik ontving waren zoo vele, en zoo
(schynbaar) overtuigend, dat ik regt had daarop te rekenen.
Die blyken liepen in 't gekke, dit weet ik wel, maar ik beoordeel
ze nu niet, ik constateer maar.
De afloop van myn poging met de portretten, doet me nu
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vragen of dat alles valsheid was? Nu, opzettelyke valsheid
kan 't niet wezen dat zou te systematiek zyn — maar
lydelyke lauwe onopregtheid is 't toch wel. En blykt er altans,
dat die zoogenaamde aanhangers my nooit begrepen hebben,
en dat myn opgang moet worden toegeschreven aan dingen,
waarop ik geen prys stel en die ik regt uit gezegd —
veracht. Dat zoogenaamde talent van schryven is iets gemeens,
geloof my. Ik heb 't herhaaldelyk gezegd, en men meent dat
het boutades zyn. Ik verzeker u dat ik 't zoo voel. Ik kan
't niet juister uitdrukken dan dat een waardige vrouw zou
merken dat men haar in de hoogte stak om eigenschappen,
die thuis-hooren by courtisanes.
Uit alles blykt nu dat men my altyd door, voor zoo iets
gemeens heeft aangezien. Zelden ben ik boos geworden over
tegenstand of laster. Maar wel ben ik nu gekrenkt over de
verlaging die my te beurt valt van hen die aan myn kant
heetten te zyn.
Ik heb een zucht om zoo juist mogelyk te zeggen wat ik
meen (dat zegt een leugenaar ook, dat weet ik wel in
godsnaam !) Nu, dit deed ik ook , in de beschryving van
Havelaar's karakter. Men vond het goede wat ik daar noemde
verwaand. Ik dacht de waarheid te zeggen. Nu daarin staat
het dat ik niet spreken kan als ik voel niet begrepen te worden.
Dit nu is 't geval geworden, na die portretzaak, vooral wanneer
ik 't in verband breng met de geheele ervaring sedert vyf
jaren. Eerst nu recapituleer ik, en zie ik in dat ik voor niemendal heb gewurmd.
De aantooning daarvan zou curieus zyn. Kort voorgesteld
is de zaak aldus :
Ik offerde my op aan a, en zeide a.
9 / 10 riepen: je liegt, je bent een schelm, 't is niet a, maar
x
1 1 10 (pretense aanhangers) zeiden: ja, je hebt wel gelyk, 't
is z!
Die 9/10 hinderden my n iet. Maar de grief dat die 1 /10 my
niet hebben verstaan, heeft my geknakt.
De openbare mededeeling van al de bewyzen hoe men my
verkeerd heeft ,verstaan zou dan nuttig zyn? Waarachtig niet!
Ik zou 't zoo „mooi" schryven dat ze op nieuw onder toejuiching zouden roepen: z.
Ik verklaar my onbekwaam om myn zaak duidelyk te maken
aan 't gros van myn lezers. En de weinigen die (als gy !) opregt
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zyn met hun instemming, kunnen natuurlyk niet helpen. Voor
vier, vyfhonderd ware 't een ligte taak geweest.
Liefde — zucht tot eenzyn, tot aanhechten, tot mededeelen.
Niet-uiten, niet-spreken, niets te zeggen te hebben is gebrek
aan affiniteit, repulsie, haat. Ziedaar hoe myn ontdekking, dat
ik niet goedig voel, my 't schryven belet, en waarom ik niet
goedig voel heb ik u nu uitgelegd.
Denk niet dat dit systeemmakery is. Ik maak geen systemen.
Ik merk op, en tracht après coup uit te leggen.
En dit staat in nauw verband met uw hartelyk voorstel. Ik
zou myn verdrietige stemming meebrengen en leegloopen. By
u op Laanzicht zou ik boos zyn op myn lezers, even goed
als nu hier. Gy zoudt een hekel aan my krygen en denken:
„waarom werkt hy niet! Zyn huisgezin lydt gebrek, en hy
doet niets."
Myn entourage hier is niet zoo slecht. Ik ben gewoonlyk
alleen. Dat klinkt hoogmoedig, maar ik meen 't niet hoogmoedig. ik ben liever alleen, dan omtegaan met onverschilligen.
Vroeger was dit zoo niet, maar ik heb den laatsten tyd veel
menschen gebrusqueerd, wier praatjes my verveelden. Dit
werd verkeerd uitgelegd alsof ik zulken omgang te nietig vond.
Dat was niet waar. Ik vind juist niets vervelender dan altyd
zoogenaamd belangryke gesprekken, vooral als 't for show is,
uithangbordig. Maar ik houd van opregtheid, en daaraan
hapert het gewoonlyk. Iemand die zich zelf voor waarheidlievend houdt, en geen feit anders zal voorstellen dan 't is,
liegt toch gedurig zoodra er principes of meeningen in 't spel
zyn, en dat verveelt me. De leugen is modern geworden als
de theologie. Men zegt niet meer: ik geloof 't niet! (opregt)
maar handelt andersom (vals).
ik spreek dus byna niemand. Alleen myn nichtje, een dochter
van myn overleden zuster, zoekt my om de 3, 4 dagen op.
Ook haar broer, als hy in de stad is, maar sedert een jaar is
hy te Utrecht op de polytechnische school. De conversatie met
d'Ablaing bepaalt zich tot 'n knik in 't voorbygaan.
Correspondentie heb ik nagenoeg niet. Vroeger ontving ik
veel brieven, maar ze verveelden my door de onopregtheid.
Weer niet om bepaalde leugens, maar dat eeuwige anders
zeggen, dan doen. Ik ben misselyk van die soort van geestverwanten. Niet waar, heb ik geen regt boos te worden op
hen die my overladen met betuigingen van ongevraagde
sympathie, als er toch later blykt dat het niets om 't lyf heeft?
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Dan is 't immers maar behoefte om een praatje te maken, en
aan zichzelf een certificaat uittereiken van medewerking, zonder
't toonen van de inspanning die tot dat meewerken vereischt
wordt. 't Is al te goedkoop.
Buiten myn brieven naar huis, meestal niets inhoudende dan
't verzoek om toch moed te houden, schryf ik tegenwoordig
alleen aan een meisje dat te Arnhem is; secondante op de
kweekschool van onderwyzeressen. Ze is hartelyk en moedig.
Haar vader is majoor, en stipt genomen, zou zy niet in een
betrekking behoeven te zyn, maar daar ik invloed op haar
had, heb ik er op aangedrongen. Eerst is zy te Genève geweest
en heeft zich genoeg geoefend om gouvernante te worden by
een familie in Frankryk. Maar ze was liever in Holland en is
nu, na een tydje by myn vrouw geweest te zyn, geplaatst te
Arnhem. „By myn vrouw" wil zeggen dat ze voor haar eigen
geld een kamer bewoonde in 't zelfde huis, want van „logeren"
by ons kan geen sprake zyn. Ik stel belang in haar mededeelingen over 't onderwys en inrigting. Veel dingen zyn
pitoyable. Maar dat vond ik in wat ze my schreef van Genève
ook.
By zoo weinig omgang, zyn 't dus hier niet uitwendige
omstandigheden die my 't werken bele tten. Integendeel, myn
inwendige verdrietelykheden gelykstaande, zyn er uiterlyke
dingen die my by u moeielyker vallen zouden dan hier. Ik zou
niet gaarne de bezoeken die ik vandaag of maandag over dien
wissel wacht, by u afwachten. ik zou een blaam van insoliditeit
over uw huis brengen. Armoede is onfatsoenlyk, dat is zoo.
Ik zeg dit niet als sarcasme, maar als waarheid. Wie z'n wissels
of rekeningen niet betaalt, is inderdaad gedegradeerd. Men
voelt, spreekt of loopt anders. 0, 't is verschrikkelyk. En er
is nog meer. Telkens zou 't u blyken dat ik — ook in betrekkelyke kleinigheden — verlegen zat. Gy zoudt willen
helpen, en weldra zou ik geheel ten uwen laste komen. Namen
wy ons voor dat niet te doen, dan zou ik myn moeielykheden
moeten wegstoppen, (wat niet eens altyd mogelyk is.) Daarin
zou dan een gekunsteldheid ontstaan die och, 't kan niet!
Daar zyn ze geweest met den wissel. Nu kan ik u niet meer
schryven. Maar dit wilde ik u nog zeggen, dat ik zoo gaarne
eens wilde komen voor genoegen, zoodra ik 't niet geheel en
al hoef te doen uit nood.
Ik heb geantwoord : maandag ! Zoo'n wissel is net een nyptang.
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Toen ik dezen brief begon, had ik moeite om te denken aan
wat ik schreef. Gaandeweg leidde 't schryven my af, maar nu
is dat spook teruggekomen. 't is een ware pyniging.
Denk toch vooral dat ik uw aanbod weet te waarderen.
Juist omdat ik zoo let op zeggen en niet-doen. Gy zyt een
van de zeer weinigen die wel doen wat ze zeggen. Als ik in
gemoede meen dat ge my wat kunt helpen, dan durf ik het
u te vragen. Maar ziet ge 't moet niet in een put vallen. Ik
zelf moet raad schaffen, al heb ik dan ook hulp noodig tot de
uitvoering, maar 't moet niet alleen hulp van buiten zyn, niet
waar? Ik moet dan toch ook inzien dat het baat, en dat ik
aan 't werk kan komen.
Ik neem uw vriendschap heel ernstig aan, en zal die beantwoorden en erop vertrouwen. Ik zend uwen heerlyken brief
aan myn vrouw. Dat zal haar goed doen.
Na hartelyke groete ben ik met achting en vriendschap
t. a. v.
Douwes Dekker. (VII. 28-34.)
68.

Aan Julius De geyter.

9rank f ort af ^Vt., 1 April 1866.

Waarde Heer de Geyter, Niet voor eergister ontving ik
uwe hartelyke letteren van 22 Maart, en wel hier in Frankfort
waar ik sedert enigen tyd ben, omdat omdat ja
waarom? Vraag 't warlend herfstblad waarom 't de storm
daar daar of daarheen voerde?
Sedert jaren enigermate, sedert maanden nagenoeg geheel,
gelyken myn handelingen meer op de onbewuste stuiptrekkingen van een stervende, dan op de zelfbewuste door keus
bepaalde bewegingen van een gezonden mens.
Ik vrees dat de wreedaardige toeschouwers in 't nederlandsch
amphitheater weldra hun lang verwacht „habet !" zullen kunnen
uitroepen Ik word zwakker en zwakker! Als Julianus de pyl
dien hy door christus gerigt waande, treffen my de triviale
beslommeringen van 't leven hoe langer hoe dieper, en ik
vrees ik vrees!
Meermalen naar Brussel reizen? Och neen ! Ik was daar niet
sedert 17 December 1864. En waarom niet? Daar toch wonen
myn vrouw en kinderen. Ik kon er niet heen uit armoede. Zó
is het! Eens sedert dien tyd heb ik myn vrouw en jongste
kind gezien, myn lieve nonni. 't Was toen „de bruid daar117

boven" werd gespeeld (buiten myn wil byna, want gy begrypt
dat ik die spelery uit myn jeugd afkeur.)
Goed, „de bruid daarboven" zou gespeeld worden, een
jonge dame in Brussel wilde 't zien en nam myn vrouw en
kinderen mede. Door dat gastvrye toeval zag ik myn dochtertje
in Maart 1865. Maar sedert niet meer.
Maar wel zag ik myn kleinen Max ! Want zie, thuis in
Brussel, zou weldra geen brood meer zyn, én om myne vrouw
te verligten, moesten wy er in toestemmen dat hy in Amsterdam by een familie te logeren kwam. Dat zou tydelyk zyn,
ja zelfs voor zeer korten tyd, want natuurlyk, wy kunnen toch
vreemden niet op den duur belasten met de zorg voor ons kind.
Maar sedert maanden reeds heb ik geen mogelykheid gevonden
op andere wyze voor hem te zorgen.
Dat ik niet in Brussel komen kon was om de schulden die
myne vrouw daar had moeten aangaan. Zy had niets en moest
dankbaar zyn als men haar woning, voedsel, kleeren op crediet
geven wou. Daarvoor werden acceptaties gegeven die my
boven 't hoofd groeiden. Ik moest telkens nieuwe verbindtenissen aangaan om oude na te komen. Spaar my de mededeeling
van die pynlyke geschiedenis.
Had ik als een werkman van de pen geregeld kunnen
arbeiden, 't ware niets geweest. Maar ik ben geen schryver,
geen boekemaker. Ik heb niets in myn hart dan verontwaardiging, en die vult geen vellen druks. 't Is een kort woord, een
vloek over 't bedorven Holland! Al ware 't my mogelyk geweest
meer schryvery te leveren, toch zou dat niet gebaat hebben
want de hoedanigheid zou weldra zo geworden zyn dat ze
myn eentonig geklaag niet „mooi" zouden hebben gevonden.
Dat is nu reeds het geval. Ze willen dat de bezwykende
kampvechter hen vermake met een sterfliedje.
Juist ! Dáárom gaan de kind'ren mee, en dáárom kopen de
ouderen 't relaas van wat de man aan 't kruis gezegd heeft.
Maar nog eens, men vult geen vellen druks met eli sabachtani.
Dat 's een klaagbrief, dat is laf, onmannelyk, klein, onridderlyk niet waar? Hoor eens, ik moest op uwen
hartelyken brief aldus antwoorden, of lomp niet-antwoorden.
Komen, gaan, schryven, antwoorden of zwygen reken my
niets toe. 't Is me gebeurd iemand boos te maken omdat ik
hem na gemaakt bezoek niet terugbezocht. Eilieve, de man wist
niet,- of veinsde niet te weten, dat ik geen behoorlyke schoenen
had. In zoo'n geval moet men voor schuldig doorgaan of de
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oorzaak noemen. Men heeft dan te kiezen tusschen schyn van
lompheid of onmannelyke klagt.
Had ik nu, in plaats van 't laatste te kiezen by U moeten
doorgaan voor lomp? Dit ter verontschuldiging over myn
klagen.
Versprei toch zooveel mogelyk uw oordeel over 't verschil
tusschen antikatholieken en protestanten ja zelfs ik geloof
dat we verder kunnen gaan dan de protestanten onder de antikatholieken te stellen, ze staan waarachtig beneden de katholieken zelf. Het katholicisme is een dwaling, 't protestantisme
is een pest. Ik heb daarop veel malen gedoeld. Laat toch nooit
in Belgie het denkbeeld veld winnen dat liberalisme één is met
protestantery. Wy moeten voor ons zelf en onze kinderen
streven naar waarheid, goed ! En 't komt niet te pas te kiezen
tusschen 2 X 2 = 5 of 2 X 2 = 3. Maar als er keus
tusschen leugen mogelyk ware, zou ik honderdmaal liever myn
kleinen jongen misbediende of koorknaap zien, dan protestant.
Want zie, 't protestantisme is geen dogmenzaak. Protestant
zyn heet eigenlyk : voordeelbrengend fatsoen, ef f ecten-soliditeit,
droogstoppels-wysheid. Een protestant offert niet, hy bespot
alle offer. Hy belacht kinderlyke dwaling, en mest zich met
andere dwaling die beter genoteerd staat op de beurs. En, hoe
ook gedeeld in soorten van gelooven, toch zyn de protestanten
één, zoodra 't hun eigenlyk geloof geldt: voordeel. De eenstemmigheid waarmee men te 'velde trekt tegen ieder die
opstaat tegen hun gouden kalf, heeft my overschreeuwd, of
neen, schreeuwen doen zy niet. Dat zou een domme paus
doen als men hem aantastte. De protestanten zwygen in 't
publiek, lasteren in 't geheim, en smoren den vrydenker die
zonder eer vergaat. Och 't is zo bitter dat men
Ik kan niet voortschryven. Ik ontvang zooeven berigt dat
myn vrouw is weggevlucht uit Brussel. Heden vervielen er
acceptaties aan slager en huisheer. 't Kon niet langer ! Ze is in
Amsterdam en zal daar 't zolderkamertje betrekken dat ik bewoonde by myn uitgever. Ik moet nu verder raadschaffen.
Hoe, weet ik nog niet. Tyd om door geregelden arbeid iets
te bereiken is er niet. En al ware de nood niet dringend, ik
heb geen stemming tot arbeid. Ik weet niets, begryp niets. En
wat zullen de welvarende Hollanders my slecht vinden dat ik
de Brusselse wissels niet betaald heb!
Adieu, hartelyk gegroet. Ik moet er aan denken vanwaar
myn vrouw en kind morgen eten zal bekomen. Daarom sluit
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ik, en als gy later niet van my hoort, denk dan maar dat zoo
iets my bezighoudt.
Hartelyk gegroet, en gedankt voor uw deelneming,
(VII. 64-67).
69. Aan

Tine.

Trankfort, begin April

1 sós.

Lieve beste Tine. Je begrypt hoe ik over den toestand tob,
en even als jy 't lyden en de angsten zooveel mogelyk voorbygaat, zal ik ook maar niet toegeven in beschryving van al de
akeligheid. Van de fataliteiten heb je geen begrip.
Lieve beste Tine, je brief is in weerwil van alles dapper.
Maar ik schryf 't meer toe aan moedige overspanning dan aan
beredeneerden grond. Enfin, waar geen goede grond is, is 't
mooi dat je je toch overeind houdt. We moeten wel. Ik begryp
niet hoe je 't klaar zou krygen in Holland voor jezelf te zorgen
en ik vrees dat je je illusies maakt. Je hebt zeker 't ware begrip
niet van de beroerdheid.
Gelyk met jou brief kreeg ik een van d'Ablaing die my
woedend maakte. Hy is een canaille. Maar ignoreer dat, en
laat niet blyken dat ik je dit meedeel. Hy maant my om de
achterstallige huur van dat zolder kamertje en zegt dat hy
niet kan voortgaan jou en onze lieve nonni „onvoorwaardelyk
gastvryheid" te geven, tenzy ik in zyn Omnibus schryf
(een voddig krantje), dan zou hy my dat betalen zooals de
Ideen, dat wil zeggen : een paar gulden voor 't artikel. Nu moet
je weten dat die Omnibus volstrekt geen waarde heeft, en door
myn medewerking waarde krygen zou. Als nu zoo'n krant
daardoor een gevestigd blad werd, zou 't een zaak worden
van duizenden (dat namelyk had ik zelf willen stichten als 't
met de portretten niet zoo ellendig gegaan was.) Zyn voorstel
is dus een ware afzettery. Hy weet zeer goed dat juist myn
naam z'n onbekend krantje gewild maken zou. Het voorstel
om my dus te betalen per vel druks (dat is dus eens of tweemaal in de week 1/8 of 1 1 10 vel), is infaam speculeeren op
onzen nood.
Nu moet je nog weten dat de schuld die ik aan hem heb
bestaat in drie posten.
I e. huur van dat zolderkamertje;
2e. twee kop koffi daags en drie broodjes;
3e. exemplaren van de bloemlezing die ik ten deele gebruikt
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heb om de portretten mee te doen marcheren. (Is 't niet al
erg genoeg dat ik myn eigen werk moet betalen? Let wel dat
ik van de bloemlezing niets genoten heb. Enfin, regtens behoort
myn schryvery hèm) .
Nu, in weerwil van dat alles erken ik myn schuld (die toch
après tout zoo hoog niet zyn kan, want herhaaldelyk heb ik
afbetaald) maar ik vraag je hoe infaam het is nu daardoor my
te willen dwingen in zyn Omnibus te schryven ! Begryp dit
goed. Behalve de betaling voor myn artikels zou 't hem f 10.000
waard moeten zyn, want het is hier niet te doen cm zooveel
druks, 't is de vraag of ik al of niet in die krant schryf. Hy
zelf erkende dat een krant met myn naam terstond 1000
abonnés hebben zou (ik zeg meer) en 't eigendom van zoo'n
krant zou hy willen koopen voor f 8 of f 10 in de week. Als
er door myn naam veel abonnés kwamen, zou 't natuurlyk gevolg zyn dat er door de verspreiding ook veel geadverteerd
zou worden in zo'n courant, en juist de advertenties brengen
veel. In één woord een verspreide courant is een kapitaal.
Niemand weet dit beter dan juist d'Ablaing zelf. Hy wou altyd
zamen met my een courant opzetten. Ik wou 't nooit, omdat
ik met hem niet zou kunnen werken. Dan namelyk zou hy er
ook in schryven en zyn schryvery is onslikbaar. Maar by alle
voorstellen dienaangaande bleek my dat hy drommels goed wist
hoe myn naam abonnés lokken zou. Hy ging zelfs zoover dat
hy op myn bezwaar hoe hy 't zou aanleggen om voortdurend
druk en papier en zegel te betalen, antwoordde:
Wy krygen zeker terstond abonnés, stel duizend. Als 't
abonnement f 30.— 's jaars is, bedraagt dat over een
kwartaal f 7500. Nu, elke bankier zal de helft voorschieten
op de kwitanties voor elk kwartaal. Dan hebben wy by
't begin van elke drie maanden f 3600 in handen voor
afrekening van 't vorige en f 3600 als nieuw voorschot op 't
volgende.
Ik laat nu daar of dit juist was, en of men daarmee een
dagelykse krant die veel aan druk, papier en zegel kost, zou
kunnen aan den gang houden, maar zeker bleek hieruit dat hy
er vast op rekende dat myn naam abonnés geven zou. Nu,
nu jy in nood zit, schynt hy dat geheel vergeten te hebben, en
stelt jou voor het kamertje te verlaten, mits ik artikels geve.
Tegelykertyd evenwel, verhaalt hy my, als een echte smous,
dat de verkoop myner werken zoo aan 't kwynen is. Dit om
myn waar te declineeren. Hy erkent echter dat artikels van
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myn hand de verkoop van z'n Omnibus „bevorderen" zou. Ja,
dat geloof ik graag.
Nu, wat te doen ! Natuurlyk zou ik alles doen om je in 't
bezit van dat verblyfje te laten, maar dat zal niet kunnen
helpen, denk ik, als hy myn bedragen berekent naar kopyprys
van een boek à tant par euille ! Want een krantartikel beslaat
niet veel.
Gister na 't krygen van dien brief ging ik naar Wiesbaden
in de hoop je f 25 te kunnen zenden. Dan had ik je gevraagd
om te verhuizen, maar dat is ook weer mis geloopen. En nu
mag ik aan d'Ablaing zelfs niet laten voelen hoe ik zyn voorstel
opneem, want dan ,sta jy op straat. Houd jy je ook goed en
laat er niets van merken, althans voor wy raad weten. Ik moest
je evenwel dit alles schryven als ik dan weet waar je heen
kan en ik schryf 't je dan weet je meteen waarom je van
d'Ablaing weg moet.
De wyze van doen van d'Ablaing is infaam ! Eerst heeft
hy voor half geld my myn werk afgetroggeld (ook in een
oogenblik van verlegenheid) en nu pynigt hy my met de bedreiging, dat hy jou en Nonni niet houden kan. Zyn halve
verkoop in de laatste jaren was van en door my, en ook wat
hy overigens verkocht was grootendeel door de bekendheid
welke hy door my gekregen had. God, àls ik iets schreef, zou
waarschynlyk onder dien indruk myn eerste artikel een vloek
wezen over zulke handeling.
Ik heb er over gedacht 1 e. Je heelemaal naar Weyer te laten
gaan want het is een logement ook. Ja, dat weet je. 2e. Dak
voor je te vragen by van der Valk (een beste hartelyke kerel)
of by van den Bosch.
Maar er zyn. altyd bezwaren. Van der Valk heeft zelf veel
kinderen en zal 't niet zeer ruim hebben, schoon zyn hart goed
is. By Weyer gaan is ook zeer bezwarend. Voor 4, 5 dagen zou
't goed wezen, maar voor langer wordt zoo'n rekening drukkend.
Laat Siet dezen brief lezen, zy zal die infernale streek van
d'Ablaing zoo goed begrypen. Verbeeld je hy zegt in zyn
prachtig voorstel dat die betaling voor artikelen in den Omnibus
zouden strekken „eerstens" om myn schuld by hem af te doen
en „vervolgens om te voorzien in de kosten van onderhoud van
jou en Nonni." Ook schryft hy net of je daar eet „onderhoud"
„onvoorwaardelyke gastvryheid te blyven verleenen."
Als iemand dien brief leest is 't net of je heelemaal tot zyn
last bent gekomen, terwyl 't dan toch eigenlyk neerkomt op
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een zolderkamertje en een broodje ! Enfin, ik wist sedert jaren
hoe hy was, maar ik kon niet van hem af. Door armoede hield
hy my altyd aan 't lyntje.
In weerwil van alles heb ik toch reden om myn opinie over
hem nog voor my te houden. Eerst bedrogen door van Lennep,
zou nu een openlyke breuk met d'Ablaing koren op den molen
zyn van al myn vyanden. Wees dus voorzigtig. Dat ik alles
zoo omstandig schryf is dat je begrypt hoe ik in den brand
zit, en my niet veroordeelt over myn onmagt. Onder 't schryven
van dezen brief ben ik wel twintig maal opgestaan om iets
decisiefs te vinden. 't Is zoo moeielyk. Kon ik alles maar teregtbrengen door myn dood, maar ik zie ook daarin geen verbetering. Och onze lieve, lieve kinderen ! Enfin, toegeven in
verdriet helpt niet. En die beste Edu o god, 't kind kan
toch niet altyd by vreemden blyven! Myn hart breekt. Mimi
doet het onmogelyke. Ik zie overal moed en trouw en voel
dat zelf in my ook
maar alles is even vruchteloos.
(VII. 48-52.)
70.

Aan Conrad Busken Iluet.

Coblenz, 6 juli 1866.

Hartelyk dank en voor de hulp en voor den spoed, waarachtig, 't was nodig.
Myn vrouw ontving in 't laatst van de vorige maand eene
uitnoodiging van een vriendin om met de kleine meid in Italie
te komen. Sedert eenigen tyd hadden wy afgesproken dat zy
om de moeielykheden waarin wy zoo lang reeds verkeren en
waaruit ik tot nog toe geen kans zag ons te redden, haar eigen
gang zou gaan in geval er iets voorkwam dat leiden kon tot
verbetering. Daarom, en zooals ze schryft, om my agitaties te
besparen, deelde ze my 't voorstel harer vriendin niet mede
voor 't kon worden aangenomen door de mogelykheid om myn
zoontje mee te nemen. In den vry haastig geschreven brief,
waarin ze my die zaak meldt, noemt ze den heer Potgieter als
de persoon door wiens bemiddeling och, ze schryft haastig
en slordig zooals te begrypen is na veel spanning en verdriet
en by de onrust van zoo'n onverwacht vertrek. Ik vertaalde
„Potgieter" in Huet, en 't schynt dat ik redelyk goed vertaald
heb. (Mag ik u haar brief ter lezing aanbieden. Hy gaat hierby.
Hy teekent de positie.)
Gy hebt de goedheid u naar myn doel, myn plannen te
123

informeeren. Ik ben zoo arm dat ik inderdaad geen ander
plan vormen kan dan 't zoeken naar een beetje loisir om aan
't werk te komen. Sedert lang leef ik letterlyk by den dag, ja
dikwyls by 't uur. Ik kan my moeielyk zetten tot arbeid, daar
ik gedurig in onzekerheid ben of ik morgen zal kunnen voortzetten wat ik vandaag aanving.
Ik pomp om boven water te blyven en stel dus geen koers.
Ja, was ik zóóver!
Maar even erg of erger dan die vervelende zorg voor 't direct
noodige, drukte my de toestand myner vrouw en kinderen.
Neen, myn eigen nood was erger, want zie als ik een tydje
zeker ware geweest van dak en voedsel, dan ware ook hun
nood weldra verminderd. Hun nood was verdriet alleen, de
myne verdriet en onmagt. Maar hoe dit zy, ik wachtte. 't Getal
keeren, dat ik in Holland ben teleurgesteld is legio (te beginnen
met de infernale knak die prof. Veth me gaf, door my zes
maanden schuldenmakend te doen wachten op 't „adres aan de
natie," dat door hem geredigeerd was, maar nooit verscheen.)
Ik wachtte dan op dit, dan op dat, en raakte hoe langer hoe
meer achteruit. Al had men zich van onderscheiden kanten 't
consigne gegeven om my te smoren, 't kon niet beter aangelegd zyn. (VII. 39-41.)
Nu myn vrouw moest vlugten uit Brussel. Daarom en
eigenlyk • niet omdat zy zich iets voorstelde van Holland waar
zy te veel welvarende en fatsoenlyke familie had om te rekenen
op hulp, kwam zy te Amsterdam. 't Was de eenige plaats waar
ze een kamertje kon betrekken zonder een logementsrekening
te maken. Maar kleeren had ze niet, en die kan ze nog
niet hebben. Ik had een restaurateur verzocht haar te crediteeren voor eten voor haar en haar lief meiske. Dat kamertje
by myn uitgever en dat crediet in den restaurant was 't eenige
wat ik haar in Holland kon verschaffen. Maar zy had moed
dat men zich voor haar zou interesseren : Ze wilde huishoudster
worden, ze zou zoeken naar Indië te komen (waar 't leven
makkelyker is,) ze zou, ze wou enfin, ze verzocht me maar
al haar te laten gaan. En lang hield ze hoop. Een ryke neef had
haar zelfs bezocht, schreef ze, en was zeer hartelyk. Maar
hy kwam niet terug. Ik beet op m'n tanden, en wachtte!
Eindelyk scheen er licht te dagen. Prof. van Vloten trok zich
de zaak aan en wilde trachten my te helpen aan wat loisir.
Hoe dit bereikt zou worden weet ik niet. Myn vrouw sprak
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van een jaargeld (wat ik teveel vond, ik heb niet meer noodig
dan een tydje rust. Ik zal dan immers kunnen arbeiden. 't Zou
wel ellendig zyn als dat niet kon.)
Maar tot op dezen oogenblik weet ik niet hoe de Hr. van
Vloten geslaagd is in zyn welwillende pogingen. Dit is zeker
dat myne vrouw zoolang ze in Holland was geen andere kleeren
had dan ze aanhad, en gevoed werd door de vertrouwende
goedwilligheid van een restaurateur. Zal ik dien man kunnen
betalen? ik weet het niet.
Wat zy verder heeft geleden in dien tyd is niet te beschryven. „Och, Dek, myn kniën knikken zoo als ik dat eethuis
inga!" Toch moest het, want ook het kind moest eten.
Nu nog eens uwe vraag naar myn doel, myn plannen? Och
ik zoek een beetje rust een beetje loisir om aan 't werk te
komen. Ik ben moe van zorg. Een kompleet relaas van myn
zwerven zou een werk op zichzelf wezen. Kunt ge my meedeelen of het plan van prof. van Vloten kans heeft op slagen
(schoon ik vind dat een jaargeld onnoodig is) doe het dan
s. v. p. Hemzelf vragen? Och, ik ben moe, en dan moet ik ht m
een brief schryven als deze, en dat's tweemaal. 't Smart zoo.
Ik hoor van myn vrouw dat in Holland de geest zoo vreeselyk
tegen my is. Nu, ze weten niet wat ze doen. Maar zeker is
er geen goedkooper middel van regtsweigering dan zwartmaken en uitschelden.
Ik zeide dat ik 't plan van prof. v. Vloten aangaande een
jaargeld te groot vond. Ja, natuurlyk. Ik hoef niet gealimenteerd
te worden, 't is maar noodig dat ik aan den gang worde geholpen. Maar als er sprake is van jaargeld, waarom betaalt de
regeering my geen pensioen?
Volgens de reglementen heb ik daarop niet het minste regt.
Vóór 't verstryken der verplichte dienstjaren nam ik uit vryen
wil myn ontslag. Maar de ellendige knoeieryen waartegen
ik my verzet waren evenzeer tegen de reglementen. Men heeft
overal (ook officieel in regeeringsverslagen en ministeriele
speeches) erkend dat ik gelyk had.
Er zyn miljoenen op de begrooting toegestaan (ni fallor
3/mrn 's jaars) tot het verbeteren van den toestand dien ik
aanviel, ware 't niet billyk geweest, reglementair dan of niet,
my te gedenken by 't voorgewend herstellen der grieven? 0
die kemel en die mug! My een pensioen te geven zou tegen de
reglementen zyn welnu, noem 't anders, noem 't dan
schadeloosstelling, erkentenis van regt, of zelfs erkentelykheid.
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Maar dat kan niet, want die erkentelykheid bestaat niet. Ook
is de heele afkoop der hoofden-vexatie niets als een nieuwe
oplage van de oude anecdote : „Ik geef u zooveel meer, zei
de heer die een nieuwe knecht in dienst nam, mits ge niet
steelt." „Ik kan 't er niet voor doen," zei de knecht.
Nu, de hoofden kunnen 't er niet voor doen.
Maar al kon 't, zullen zy 't willen? Schadeloosstelling voor
niet-stelen plus 't stelen zelf, is toch altyd preferable boven
schadeloosstelling alleen. En wie zal 't weren? De beambten?
Dat was vroeger evenzeer hun pligt en ze deden 't niet. Wie
't nu zal beginnen te doen zou evenzeer in de ban gedaan
worden, als ik gedaan werd en myn hongerlydend voorbeeld
is waarlyk niet geschikt om deugdhelden te vormen. Ik zelf
zou op 't oogenblik niemand kwalyk nemen als-i, geleerd door
myn voorbeeld, gods water over gods akker liet gaan. Maar
ik zou weer doen wat ik gedaan heb, al vind ik 't mal. 't Is
geen deugd, geen karakter, 't is temperament geloof ik.
Van myn vrouw heb ik na haar laatsten brief uit Holland,
die hier by gaat, alleen een klein briefje uit Parys. Ze roemt
de kinderen. „Eduard is inderdaad al een steun schryft ze, hy
is vol zorg voor my." Maar later brieven heb ik niet. Ik ben
bang dat er storing in de post is door de vyandelykheden. 't Is
aardig om te zien hoe hier de geest veranderd is omtrent
Koning en Bismarck sedert het slaan van de Oostenrykers.
Vroeger zei men hier (rheinland) „de pruissen" alsof ze zelf
tot Lapland hoorden, nu is 't: „wy." En Bismarck is een ,,,groot
man" geworden door 't succes. Ik heb de voldoening hem hoog
gesteld te hebben voor deze dagen. Die pratende oppositie
maakte my misselyk, Grabuw, Virchouw, Twesten, en tutti
quanti. Over 't geheel is me 't parlementarismus een gruwel.
Nu, nogmaals myn hartelyken dank. Wilt gy my spoedig
antwoorden wat u bekend is van de pogingen van den heer
van Vloten? Ik groet u zeer hartelyk en ben t. a. a.
Douwes Dekker. (VII. 58 62.)
-

71.

Aan Tine.

Coblenz, begin 7uli 1866.

Lieve beste Tine. Ja, zeker ben je dapper. Ik heb je brief
van dingsdag van Parys. Nu moet ik 'e zeggen dat ik in erge
ongerustheid zat (en nog) over je geld. Ik begreep dat je in
Amsterdam nog uitgaven gehad had, en ook zonder dat, het
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meegaan van Edu zal uit je gis geloopen zyn. Ik ben angstig
nieuwsgierig hoe je 't gemaakt hebt. ik weet natuurlyk dat
snel doorreizen zeer vermoeyend is, maar daar tegenover staat
de duurte van 't ophouden. Dingsdag was je in Parys. Nu
begryp ik niet waar je Zondag avond gebleven bent? In Brussel?
Dat denk ik niet om Willèmse. Ik had gedacht dat je Zondag
in eens door zou gegaan zyn naar Parys. Nu dacht je donderdag
aan te komen, dus vier nachten logies. Ik vrees zoo dat je je
misrekend hebt. Want je geldje was weinig. Ik zal niet gerust
zyn voor ik weet dat je er bent.
De heele zaak wat aangaat je overplaatsing naar Italie kon
niet beter. Holland was voor jou een hel. Maar 't was ook niet
uit keus dat je 'r heenging. Ik kan niet zeggen hoe ik aan jelui
denk, die Edu en Non in Italië ! En dat hy zoo zorgelyk voor
je was op reis, die lieve jongen. De heele zaak is heerlyk en
ik kan Stéfanie niet genoeg danken. Ook van Omboni is 't
meer dan lief. Zoo iets hebben al m'n hollandse bewonderaars
en al jou hollandse familie niet gedaan.
Ik ben nieuwsgierig naar later tyding. Vooral dat mee gaan
van Edutje begryp ik niet goed. Potgieter? Genua? Nu dat
zal zich wel ophelderen, als je nu maar denkt dat ik niets weet
dan die paar regeltjes in je laatsten brief uit Holland.
Wat my betreft ik wacht! Dat is 't oude. Voor vier
dagen was de nood weer heel naby. Ik schreef aan Huet. Hy
zond me terstond f 25, zoodat ik nu althans weer eten kan.
(Vind je niet komiek, ik ben 't warm eten afgewend, en verlang 's avonds naar koud gezouten vlees en brood.) Ook vroeg
ik aan Huet (daar jy hem vroeger noemde by je plannen van
van Vloten) hoe 't met die zaak stond. Ik deed dit te meer
omdat jy in je brief over Potgieter sprak en ik weet dat Huet
en Potgieter bevriend zyn. Maar uit zyn antwoord ben ik niet
veel wyzer geworden. Ik vraagde hem of er hoop was dat er
iets komen zou van de pogingen van van Vloten, want dat
daar van afhing of ik weer aan 't werk zou kunnen komen. Ik
zeide hem dat jy my Potgieter noemde, en dat ik daardoor dacht
dat hy betrokken was in die hulp voor Edu. Nu dat schynt
juist te zyn, want hy antwoordt:
„Werkelyk ben ik, ofschoon niet regtstreeks of dadelyk een
„dergenen geweest die het vertrek van Mevr. D. naar Italie
„gemakkelyker hebben gemaakt."
Dat doelt natuurlyk op 't meenemen van Edu. Maar in plaats
van my te antwoorden op myn vraag hoe 't stond met de
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plannen van van Vloten geeft hy my een andere vraag terug.
„Doch daarmee zyt gy op 't oogenblik niet gebaat. Zeg my
„dus s. v. p. wat er gedaan zou moeten worden om het oog„merk te bereiken waarop gy voor uzelven doelt?"
Nu, dat is gek. Hy weet dat ik geen geld heb, en dat bleek
uit zyn antwoord waarin hy my f 25 zendt om te eten. Wat
beduidt nu die nuchtere vraag wat er gedaan moet worden?
Eerst maanden lang je valse hoop geven en betuigingen dat
men aan 't werk is, en dan niet te weten wat er gedaan moet
worden. Zou van vloten dat ook niet weten? Wat zou 't baten
of ik nu zei ik wil naar Italie, ik wil naar Amerika, naar
Indië, of ook : ik wil schryven ! als ik noch rust noch mogelykheid heb om 't te doen. Stipt gezegd wat ik noodig hebben
zou, ware een tydje kalmte zonder die afmattende zorg.
En ik beken dat Stéfanie's grootmoedigheid daartoe grooter
kans heeft gegeven dan ooit. Want het idee dat jy in Holland
was en zoo als je er was, drukte my vreesselyk.
Heb je er over gedacht je weg te nemen per rynboot tot
Basel? Maar 't is goed dat je 't niet gedaan hebt. Als je 's nachts
altyd had kunnen doorreizen, ware het beter geweest, want het
is minder vermoeiend. Maar zoo niet, dan had je te veel logiesnachten gehad die de goedkoopheid van de boot zouden duur
gemaakt hebben. Ook was je gebonden geweest aan hollandse
booten daar de pruissische niet hooger kunnen varen dan
Coblenz om den oorlog. Het dicht by liggende Mainz is
vyandig. De pruissen hebben de wyn van den hertog van
Nassau uit z'n kelders gehaald, maar voor duizenden laten
liggen waaraan een merk was dat het aan particulieren behdorde! Is dat niet sterk in oorlogstyd? Ik kryg respect voor
Pruissen. Toch moet ik je zeggen dat de Oostenrykers niet
zouden verloren hebben als ik voor jaren reeds minister van
oorlog geweest was. 't Doet me zeer hier zoo werkeloos te
zitten als ik nu toch zie dat ik sommige dingen goed begrepen
heb die men nu ra enorme schade, erkent. Maar eerbied voor de
inrigting van den pruissischen staat ! Dat is prachtig ! Men
moet die militairen zien, en die snelhed en flinkheid van maatregelen ! Op 't oogenblik geloof ik dat Frankryk tegen Pruissen
't zeer hard zou te verantwoorden :hebben. Als de koning van
Pruissen jong en energiek was, zou by zich tot keizer van
Duitschland kunnen maken, niet in naam, zooals de vorige
keizers, maar effectief. Maar de koning is byna 70 jaar, en zyn
krachtige minister Bismarck heeft misschien minder moeite met
-
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heel Oostenryk als met die ouwe christelyke heer. Hoe 't zy,
de wereldgeschiedenis belooft interessant te zullen worden.
Frankryk dat eerst tegen Oostenryk moest of zou zyn, zal nu
gaan beginnen te vreezen dat Pruissen te veel glorie wint:
jalousie de métier en 't zou wel kunnen gebeuren dat Italie
nu Venetie krygt onveroverd maar weggegeven omdat Oostenryk al zyn kracht zal noodig hebben naar 't Noorden.
Ik weet niet precies hoe laat het is, ik denk circa één uur,
Vrydag, en vrees dat de post voorby is. Verbeelje ik ben op
verdrietige manier myn horloge kwyt geraakt. We hadden een
wandeling gemaakt over bergen, 't was stik heet en we rustten
uit aan den weg.
Daar 't een eenzame streek was trok ik myn jasje en veste
uit (om te droogen,) en hing myn horloge aan een struik. By
't weggaan vergat ik 't. Ik merkte 't eerst in een dorp vry ver
van die plek en liep terug, maar 't was weg. Ik had me al zoo
dikwyls verheugd dat het maar van koper was, en dus niet uit
nood kon verkocht worden. Nu is 't toch weg, 't liep zoo
goed, en ik had er zooveel pleizier van.
Ik denk dat de post voorby is. Je begrypt hoe ik verlang. Zul
je my goed je reis beschryven? Och, 't doet me zoo goed dat
Edu zoo flink is. En hy betaalde? Nu dat zal hy wel goed geadministreerd hebben, hy die my geen peren wou laten kopen.
(VII. 73 77.)
-

72.

Aan Conrad Busken 7-Iuet.

Coblenz, 15 juli 1866.

Waarde Heer Huet ! Ik ben wat onwel geweest (il y avait
de quoi, ik had bitter verdriet maar soit !) en daarom antwoordde ik niet eer op uw brief van den 9den. Door allerlei
oorzaken zat ik in groote ongerustheid over myn vrouw en
kinderen. Nu kryg ik een brief, ze zyn wel en myn vrouw
hoopt op veel goeds.
Nu schryf ik u in antwoord op uw welwillend voorstel dat
ik u zeer gaarne neen, dat is niet juist, niet zeer gaarne
maar toch niet ongaarne brieven van den ryn zal zenden, dat
heet aan den haarlemmer. Maar eilieve, zend me wat voorschot,
want ik moet me een beetje loisir koopen. Ja, als de Directie
der Ct. het durft te wagen zend my de heele f 50. Ik heb er
waarachtig niet te veel aan om eens een dag of wat rust te
koopen, en goed papier, en schoenen en entree in 't koffihuis,
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het coblenzer forum, waar de publieke zaak gedebatteerd
wordt. Ik was tot zoo even toe zeer ter neer geslagen. Een
brief van myn vrouw heeft me opgewekt en ik zal kunnen
leveren, maar maak my vlot. 't Is noodig. Morgen met deze
post ontvangt de Directie van den Haarlemmer 't eerste
pakketje. Ik zal 't zoo goed maken als ik kan. (VII. 86-87.)
73.

Aan Tine.

Coblenz, 24 7uli 1866.

Lieve beste Tine. Den 21 sten kreeg ik je brief die den 17den
is verzonden. Nu, ik ben er heel bly mee.
Ik heb den laatsten tyd vreeselyk gesjouwd en geleden. Dat
ook jy in Holland ellendige dagen had, begryp ik zeer goed,
maar ik blyf er by dat jou verblyf daar my zeer veel kwaad
heeft gedaan. Men zag jou armoed lyden, en nu heette het
dat ik in weelde leefde en jou in den steek liet. Maar dat kan
jy niet helpen. Ook ben je niet naar Holland gegaan om daar
te zyn, maar omdat je Brussel uit moest en Holland de eenige
plaats was waar ik voorloopig te beschikken had over een
kamertje en waar ik tel quel kennis had aan een restaurateur.
Hoe zou je anders (hoe ellendig alles dan ook was !) een verblyfje en wat eten gekregen hebben? Nu, de welwillendheid
van Weyer was lief, maar over d'Ablaing valt niet te roemen.
Hy heeft aan anderen gezegd dat hy my eerst en later jou en
Nonnie „onderhouden" heeft, en aan my schryft hy den 2den
dag reeds dat hy jou en Non niet „onderhouden" kon. Die
ellendeling heeft ons erg benadeeld. Verbeeldje toen Siet kwam
om ons overblyvend goedje te halen heeft hy 't niet willen
afgeven, en gezegd dat hy de portretten wou verkoopen. Enfin!
Hoe nu ook alles geloopen is, ik ben erg bly dat je uit
Holland bent. Daar moet je nooit weer komen dan schatryk.
Toch zyn er goede menschen, zeg je, en je vraagt om niet
op te staan tegen die heeren der circulaire ! Nu, ik heb er
niets van gezegd tot nog toe, maar ik blyf er by dat dat infame
stuk my den nekslag heeft gegeven. Ik word daarin geheel
afgescheiden van jou en de kinderen, wat my vreeselyk grieft.
En die voorstelling alsof ik van jelui 't geld zou afnemen, zoodat er zou en moest gezorgd worden dat ik 't niet in handen
kreeg, is vreeselyk. De eenige manier van hulp ware geweest
en is nog dat ik aan 't werk kom. Wat hebben nu die menschen
die zich dan voor jou interesseerden, nu eigenlyk uitgerigt? Dat
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je naar Italie hebt kunnen gaan is 't werk van Stefani geweest,
en Huet durft my nu schryven dat het plan met die circulaire
nu door jou vertrek was afgesprongen. Dat is een leugen. Uit
armoed ga je heen, nadat zy je hadden laten zitten in ellende,
en nu te zeggen dat jou vertrek schuld is van 't niet reusseeren!
Zie je nu nog niet dat alles pretext is om niets of weinig te doen
en daarvoor den titel te koopen van grootmoedige beschermers?
En nog iets. Ze konden weten dat er op zoo'n circulaire geen
geld zou komen. Ook ik zou niet helpen in zoo'n geval. Alle
hulp zou moeten geschieden uit sympathie voor my, niet waar?
Ik ben dan toch de hoofdpersoon van de tragedie, niet waar?
Want men zou toch geen f 2000 's jaars vragen voor de vrouw
en kinderen van 'n ander. Welnu, waarom zou men dan geholpen hebben als ik werd voorgesteld op een wyze die alle
sympathie doodt? Men had na zoo'n stuk groot gelyk, niet te
helpen. Als een man en vader zyn gezin verwaarloost, kan 't
toch niet verwacht worden van vreemden dat zy in de bres
springen juist voor denzelfden man die door die zaak toont
zoo weinig sympathie te verdienen. En nog ' eens, de heele
zaak was gebouwd op sympathie voor my.
Ik heb in de correspondentie met Huet (over andere dingen.
dat volgt straks) geen woord over die circulaire gezegd. 't Is
my te bitter, en vooral omdat jy er van wist. Dat zet er voor
die heeren 't zegel op. Als jy by 't lezen van dat stuk was
opgevlogen en gezegd had dat je niet tot zulken prys wou geholpen geworden zyn, maar nu men door jou toestemming de
proef op de som had dat ik zoo'n slecht mensch ben, verviel
alle sympathie. De uitslag bewyst de waarheid van myn oordeel.
Dat je my opofferde om de kinderen te redden was goed, maar
je hebt my opgeofferd om de kinderen niet te redden. Dat is
gebleken dunkt me.
Tine, er zou veel anders geloopen zyn als je altyd de moeite
had genomen my te schryven wat er gebeurde. Die geheimzinnigheid heeft nadeel gedaan. Nu op dit oogenblik weet ik
nog niet wat je ontvangen hebt, en wat men je beloofd heeft.
Wat is die f 100 van Kerkhoven en f 100 van van den Bosch?
Is dat 's jaars voor Eduard? Is 't te veel gevergd dat ik iets
van de zaken weet? Ik zat in angst dat je op reis te kort zou
komen en zag je maar al met de kinderen ergens staan in groote
verlegenheid. ik berekende dat fr. 300 niet genoeg was. Di
angst is gebleken aan Huet. Dus hem is ook gebleken dat ik
niet wist van ander geld dan de fr. 300 van Stéf anie. Dus :
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dat jy wat voor my achterhield, en dan moet het toch wel
waar zyn dat ik jou en de kinderen te kort deed, als jy genoodzaakt bent het voor de kinderen ontvangene voor my weg
te houden! Als ik nu by dat alles bedenk hoe ik leed onder
je gebrek lyden te Brussel, onder je angst voor wissels, hoe ik
genoot als ik je wat zenden kon, dan zal je toestemmen dat
het bitter is nu zoo te worden aangezien. En als er iets
mee bereikt was maar juist andersom! By 't ondermynen der
sympathie voos my, ondermynde je alles. Jy en de kinderen
hadden moeten geholpen worden om mynentwil, niet tegen my.
Dit laatste kon nooit. Er was geen reden toe.
En ik zou 't je niet gevraagd hebben, dat geld, schoon ik
honger leed. Ik heb rauwe tuinboonen moeten stelen in 't veld
en niet daarover inquieteerde ik my, maar over de vraag of
jy genoeg zou hebben voor je reis. Sedert 2% maand heb ik
op 3 keer na geen gekookt eten gehad, soms brood met vleesch,
soms enkel brood. Ik ben dan ook uitgeput en als ik daarby
bedenk hoe je my ili den laatsten tyd hebt laten mishandelen
is myn gevoel zeer bitter.
Enfin ! In een oogenblik dat ik letterlyk meende te bezwyken
van gebrek schreef ik aan Huet. ik wist niet aan wien ik
schryven zou. Je hadt velen genoemd maar altyd met zekere
geheimzinnigheid. Maar ik had geen keus. Ik moest iets weten
en ook : wat eten. Toen jy naar Italie ging had ik letterlyk niets.
Voor drie dagen had ik zeer veel moeite om de 8 groschen te
krygen voor je brief ! Enfin Huet zond me f 25 en daarvan leef
ik kommerlyk voort, met nog f 25 die ik later kreeg als voorschot voor 't schryven van berigtjes in de haarlemmer courant.
Ik zal probeeren dat leven te gebruiken om ander werk te doen,
dat meer opbrengt en ik wanhoop daaraan niet.
Maar ik moest je de opmerking maken (daar je zoo pacifiek
zegt dat ik nu zal kunnen werken) dat arbeid van geest en
fantaisie niet zoo heel makkelyk is na geleden te hebben zooals
ik leed. Ik ben uitgeput, en had eer behoefte aan wat verpleging
dan aan vermaning om aan 't werk te gaan. Maar ik heb hoop.
Als ik die relatie met de haarlemmer kan aanhouden (wat niet
zeker is, myn eerste berigten deugden niet, ik had redeneering
en beschouwing gegeven. Ze moeten enkel drooge, dorre feiten
hebben, en kunnen myn redeneeringen missen... maar ik zal
myn best doen !) nu, als ik die relatie kan aanhouden dan is er
veel gewonnen, en ik zal probeeren.
Zend my (ook als je 't misschien hebt, ik weet niets van je
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ontvangst en uitgaaf!) geen geld. Hoe nuttig het besteed wezen
zou om my aan 't werk te brengen of te houden, na 't voorgevallene ben ik schuw geworden. ik zal myn best doen in 't
leven te blyven en als me dat lukt zal ik arbeiden zooveel ik
kan, en dan zal ik jou geld zenden zoodra ik kan, of zelf
komen. Groet Omboni en Stéfani en kus onze beste jongens!
(VII. 79-83.)
7 4.

Aan f ine.

Coblenz, 30 juli

1866.

Lieve beste Tine! Ik heb je brief van verleden maandag. Hy
is heel prettig, maar je begrypt, hoe zeer 't my doet dat ie
courses moet doen om een betrekking! 0 god dat is me zoo
bitter. Dat is dan 't resultaat van die hollandsche hulp dat je
in Italie gezelschapjufvrouw moet worden!
En 't zou niet noodig zyn als ik my nu maar kon roeren, maar
myn toestand is zeer moeielyk. Dat tobben over eten of niet
eten is afmattend. En wien zal ik vragen om wat hulp ? Na die
circulaire is my elke relatie afgesneden.
Ik schryf nu god beter 't berigtjes voor de haarlemmer
courant, maar ik zelf begryp niet hoe dat kan blyven. Toen 't
begon zette ik my met yver aan 't werk en schreef eiken dag
lange stukken zoo goed ik kon. Maar in plaats van satisfactie
dat ik my zoo had uitgesloofd, vraagde Huet my om toch
vooral niet meer te zenden dan eens of hoogstens tweemaal
's weeks een klein berigtje, geen beschouwingen. Het mag
alleen zyn b. v.: de oogst belooft veel. De heer * * * gezant
van * * * is te Frankfort aangekomen. De cholera heerscht te
* * * Enz. ! Wreeder sarcasme kon 't lot my niet opleggen dan
nu om armelyk in 't leven te blyven, verzocht te worden myn
ideen voor my te houden. Enfin, ik doe wat zy gevraagd hebben.
Als ik nu daarvan maar leven kon!
Toen je schreef van naar Italie te gaan, was ik daarover heel
bly, want inderdaad ik hoopte nu wat te kunnen vooruitkomen,
maar na dat stuk kan ik nergens teregt. Je hadt op die circulaire
duizenden moeten ontvangen om op te wegen tegen 't nadeel
dat my dit stuk berokkent. In plaats daarvan moet je 3de klasse
reizen, en nu in betrekking! erken dat men je bedrogen heeft
en dat je my, en ons dus, heb t opgeofferd voor niemendal. God,
je hadt zooveel goeds kunnen doen door flink vasthouden aan
my. Ik moet geholpen worden, ik, en daardoor jy en de kin.
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deren. Mimi doet wat ze kan. Haar tevredenheid is waarlyk
te bewonderen. Zy verdraagt myn bitterheid zoowel als, die
van de omstandigheden met grooten moed en 't is te bewonde.,
ren hoe zy zich schikt. Zoolang het haar nu onmogelyk is iets
anders te doen vertaalt zy stukken uit het duitsch en probeert
die geplaatst te krygen in holt. kranten of tydschriften.
Wat myn boosheid op * * * aangaat, zy deed niets dan
schimpen op mimi, en dat was eer haat, afkeer of jalouzie dan
belangstelling in my. ik weet dat mimi met groote trouw en
onbegrypelyke standvastigheid my aanhangt en al 't mogelyke
doet om nuttig te zyn, hetzy door by my te blyven, hetzy
door weg te gaan. De voorstelling of mimi ten mynen laste is,
is bespottelyk. 't Is de vraag wie meer tot last is ik haar of zy
my. Wie haar ontberingen aanziet moet geroerd zyn over de
berusting waarmede ze alles draagt. Ze wil zelf niets liever dan
de handen uitsteken, maar tot nog toe kon dat niet. Dat
schimpen is dus onnut, vervelend en pynlyk. Vervolgens had
* ** zich ongepast uitgelaten over 't vele geld dat ik opmaakte.
Ja, en dan nog die tot vervelens toe herhaalde verzekering dat
ik volgens de meening van iedereen zoo'n bizonder slecht en
gemeen karakter heb. Ik wou eigenlyk dat „iedereen" gelyk
had. Dan had ik misschien wat te eten, en geld voor een
nieuwen onderbroek.
Het is een vreeselyke gedachte voor my, dat je in een betrekking zult gaan. En de kinderen ! Nonni den halven dag van
je af, en Edu heelemail. En ik geheel afgezonderd van de kinderen. Nu vraag ik je wat je reis naar Italie gebaat heeft?
Moest ik je daarvoor toestaan dat ik zoo werd gebrandmerkt
door die circulaire? Ik heb bitter berouw dat ik je zoo heb
laten begaan. Maar kon ik ook denken dat je zoo iets zou
toelaten? (VII. 84-85.)
75. Aan

Conrad Busken Coblenz,

4 Sept. 1866.

Ik heb u voor veel dingen te bedanken. Voor de eerstgezonden Haarlemmers, voor de latere, waarin myn belangryke
stukken staan, voor den Spectator, voor uw executie van Klaasje
Zevenster, en voor uw brief. Mogt het zyn dat men myn berigtjes kan blyven gebruiken, het zou my aangenaam wezen,
schoon ik niet geloof dat ze ooit f 50 's maands waard kunnen
zyn, al zag ik kans ze geheel naar den zin der Haarl. te maken.
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Dat streven naar objectiviteit zou ik toejuichen
neen, ik
juich het toe maar, dan moet men geen courant uitgeven.
Wat men zeker weet, kan op een klein blaadje. Nu, de Haarlemmer wykt er dan ook vaak van af, en geeft (zooals ik ook
wel gedwongen ben te doen om niet niets te zeggen) het bestaan
eener meening als objectief feit. Dusdoende is 't begrip van
objectief en subjectief zeer betrekkelyk, niet waar? Zóó is 't
bestaan van Beelzebub een feit in meening, en de maan heeft,
zeer objectief wáár, een menschengezigt in de verbeelding van
't kind. Och, 't wordt woordspel. Het geheele verschil is dat
de Haarl. zich nu en dan dekt door een „men zegt" „wy vernemen" „het journaal * * * schryft." Nu, dat zeggen, vernemen
en schryven zal wel een feit zyn. Vaak zelfs is 't niet de moeite
waard om te onderzoeken of 't iets anders is.
Maar eilieve, hoe komt gy 't zoo druk te hebben aan die
Courant? Ik vind het net ontbytwerk vooral wanneer ge lezende
onder de thee, uwe excerpten dicteert. Ik denk echter dat ge
last hebt van overwerken om „de heeren" te voldoen, en dan
begryp ik dat ge 't druk hebt, en zelfs verdrietig. Ik kan 't niet
verdragen dat gy „ondergeschikte" zyt. Me dunkt het moest
genoeg zyn, dat ge om eerlyk uw bestaan te verdienen, hadt
aangenomen kleurlooze berigten in goed hollandsch zamen te
persen tot een krant. Daarna had men u kunnen laten begaan
en niet de algemeene aansluiting moeten maken tot een dagelykschen grief van ondergeschiktheid. Als ik geld had zou ik
zoo gaarne zelf een courant opzetten, maar ik heb meer......
neen, ik heb meer en minder noodig dan een ander. Minder voor
het opzetten der courant, omdat ik geloof terstond een redelyk
aantal abonnés te hebben, zoodat ik geen kapitaal zou verliezen
door 't gratis uitreiken in 't eerste jaar. Maar ik moet meer
hebben dan anderen, omdat ik vóór alles wat schuld zou moeten
afdoen om my vry te kunnen bewegen. Wat moet het u drukken, by 't behandelen der publieke zaak, nooit uw meening
te kunnen zeggen. 't Is om te bersten.
Ei, goede boeken worden in Nederland niet gerecenseerd,
d u s nergens iets van die bloemlezing. Dat is een vriendelyk
„dusje." Die spectator-artikelen vind ik komiek. Ik kan waarlyk
best tegen kritiek (als gy my eens wilt havenen zult ge 't zien)
en ben op dat punt volstrekt niet prikkelbaar. Ik heb teveel
hekel aan schryven, maatwerk, auteurschap, om 't my aan te
trekken als men myn geschryf aanvalt. En ik vermyd meestal
alle repliek, om niet te doen denken dat ik boos ben, zooals
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alligt 't geval schynen zou, wanneer ik wat heftig deze of
gene stomheid (volgens my) van myn aanrander in 't licht
stelde. Die Mr. Keerom schynt hoofdzakelyk te velde te trekken
tegen myn onkunde. Lieve god, kan ik 't helpen? ik ben niet
eens dokter in hol!andsche letteren, wat dan toch al 't minst
is, wat men, om niet geheel niemendal te zyn, wezen kan. En,
komiek, by elke gelegenheid of niet-gelegenheid haalt hy menschen aan van wien ik iets leeren kan. Van Socrates, van Buckle,
van Dr. Waitz. Gut, dat wil ik graag gelooven. Maar waarom
zooveel leugens in zoo'n recensie? Heb ik Thorbecke aangevallen omdat by van 1836 60 niets heeft geschreven dan
zyn historische schetsen? Waar heb ik ooit de „dwaze hersenschimmen van natuurlyke en oorspronkelyke toestanden, welke
Rousseau geschapen heeft" nagejaagd? Och, 't verveelt me.
Maar dat fatsoen zou komen van „facies" heb ik nu, vry onwillig, van heer Keerom geleerd.
Ik dacht dat 't een en 't ander van facere kwam, via f awon
en face.
La critique est aisée et Part est dif f icile vind ik een
lamme regel en vry leeg van zin. Wist Boileau dan niet dat
juist de kritiek een „art" is? De spreukmatige tegenstelling
valt te water.
Och, och, Klaasje Zevenster! Ik heb 't schaap niet gelezen,
maar my zeer vermaakt met uwe uitkleeding. By later behandeling van stukken als Klaasje, waarin van patriciers wordt gesproken, recommandeer ik u 't adjectief. gemeen by 't „fatsoenlyke" dat van Lennep zoo graag op den voorgrond stelt. ik
ril als ik denk aan 't oogenblik toen ik hem dat woord fatsoenlyk
hoorde uitspreken. Ik had een uitgever voor Havelaar (Gunst
die 't boek drukken zou voor rekening van myn broeder.)
Van Lennep die 't manuscript had zei:
- Neen, neen, laat nu my daarvoor zorgen 't moet
verschynen by een fatsoenlyk uitgever. Bovendien, gy weet
niet hoe men met zulk volk (zulk volk en fatsoenlyk uitgever?
Hoe klopt dit?) moet omgaan. Byv. als gy 't nu deedt, hoe
zou je dan doen met dit bundeltje? ('t manuscript.)
- Wel, ik zou 't hem geven.
- Juist, glad verkeerd. Ik maak al de blaadjes los, geef hem
ze by beetjes, dan houd ik hem in handen.
Nog begryp ik de finesse niet van dien maatregel. Maar 't
woord fatsoen kan ik niet hooren zonder te denken aan de overgroote fatsoenlykheid waarmee v. L. my bedrogen heeft. Toen
-
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echter was hy 't niet van plan. Eerst later heeft hy zich om
zich te dekken tegen verwyten van „Amsterdamsche patriciers"
gezegd dat het boek zyn eigendom was, en dat hy zich daarvan had meester gemaakt „om het te smoren". Hy heeft zich
niet geschaamd dit te publiceeren. Maar hy loog. Hy wou
liever doorgaan voor scherpziend valsch, dan naïef kortzigtig.
Hy bedroog my uit lafhartigheid, en niets is juister dan uw
parallel tusschen de karakterloosheid der helden van zyn boek
en zyn eigen gebrek aan karakter. Maar is uw aanhaling
van Ferdinand Huyck (op pag. 19) eene aanpryzende? Dat
begryp ik niet. Ferdinand Huyck is een infaam boek. Ook die
van Lennepsche held is een pauvre sire, die z'n dame in den
steek laat, uit vrees voor papa en 't fatsoen. Ik heb zoo'n hekel
aan dat boek ! Ik had het niet gelezen toen ik van Lennep leerde
kennen, later vond ik hem precies in z'n boek terug. Wilt ge
dat gemeen fatsoenlyke toch geeselen by elke gelegenheid? Lafhartigheid is al erg genoeg. Zoo'n voosheid van gemoed hout
niet geproneerd te worden bovendien. De zeer fatsoenlyke Ferdinand Huyck, en voor zoover ik hem nu uit uw beschryving
ken, die jonge Eylar, zyn my grooter gruwelen dan de sujetten
die de romanschryver laat poseren voor „slecht". Onder bewoonsters van huizen als Mont Athos heb ik goede menschen
gevonden. Onder lafhartigen nooit.
Wat maalt van Lennep toch met zyn patriciers? De hoogheid der amsterdamsche toongevers dateert voor 't meerendeel
van zeer kort. De van Lenneps zelf stammen van een goudsmid.
Hartsen (nu Jhr.) draagt den stempel der burgerlykheid in den
staart van z'n naam. De Bickers en Backers bakten en bikten,
Huydecoper verkocht leer. Sillem is een sedert 50 jaar opgekomen jodenfamilie. Willinck dateert z'n hoogheid van den
lodewykschen o'd (knoeiery met Louis, ontduiking van 't cont.
stelsel) enz. enz. Als ik de vertellingen uit myn jeugd mag
rekenen te behooren tot myn tyd, kan ik zeggen dat een zeer
groot deel van de amsterdamsche toongevers in myn tyd van
niet tot iet zyn geworden. En de Roëls dan? vraagt van Lennep.
(NB. ik gis dat Roëll of Roël zegge Roel tout court zonder
trema, de geboorte heeft gegeven aan „van Eylar.")
Mevrouw v. L. is eene Roël, dochter van den minister onder
koning Louis. Welnu, ik weet niets van patricische Roëls. Wel
ken ik Willèr's wiens vader `YViller heetten, en zoo zullen ook
wel de Roels gekomen zyn aan dien nadruk op hun staart.
Als adel gekheid is (wat ik niet geheel toestem) hoeveel te
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gekker is dan het pogchen op 'n soort van adelykheid die niet
eens bestaat! De autochtone adel, zelfs de beschreven adel, d:
brevet-adel, is dan toch nog bekend, en wordt hier en daar
erkend. Nu en dan heeft ze ook historische beteekenis. ('t Is
waar, zelden ! 't Is schande zoo weinig als er werd uitgevoerd
door geslachten welker voorouders sedert eeuwen beter voeding
genoten, en kans hadden op beter onderrigt dan 't plebs.) Maar
wat zoo'n amsterdamsch patriciaat beduidt weet de hemel, d. i.
niemand. De Keizersgracht en Heerengracht is aangelegd van
't geld der „edele ' W. I. compagnie, zooals nu 't Willemspark
in den Haag door Vry-arbeiders en Kultuurprocent-mannen.
De roofridders waagden nog hun lyf. Wat waagden de Heeren
XVII? En de tegenwoordige rykworders? (VII. 95-100.)
7 6. Aan

7ine.

Coblenz, 9 januari 1867.

Lieve beste Tineke ! Eindelyk wat goeds. Voor acht dagen
klaagde ik dat men zoo'n vreesselyk leven maakte boven ons
hoofd, en ik kreeg ten antwoord dat dit niet anders kon, en
dat wy als 't ons niet aanstond maar liever moesten verhuizen.
Dat zou dus den 15den zyn, maar wy waren achteruit in de
betaling, en goede raad was duur hoe wy tegen dien dag aan
't noodige geld komen zouden.
Zoolang ik aan 't zwerven was, stond my 't hoofd niet naar
werken. En er kwam nog iets by. Ik had maar eventjes f 600
schuld aan van Helden. Ik schrikte als ik daaraan dacht, en de
onmogelykheid om dat in eens aan te zuiveren maakte my vaak
moedeloos. Bovendien was meestal de nood zoo dringend dat
de tyd niet toeliet om iets aftemaken.
Op eens besloot ik den schrik voor die schuld aan van
Helden te overwinnen en aan 't werk te gaan. Ik vroeg hem
my, boven 't genotene, f 10 per vel te zenden, en dan zoo de
zaak af te doen. Maar en attendant begon ik al. Ik schreef.
een stuk, 't is al byna af, van zes vel : „Een en ander naar
aanleiding van Bosscha's Pruisen en Nederland." Op 't oogenblik kryg ik van Helden's brief dat hy zorgen zal dat ik voor
den 15den de noodige f 60 heb, en dat ik kan voortgaan. Nu,
dat is hoofdzaak. Ik ben aan 't werk ! Eindelyk. Nu heb ik
er plezier in, en ik zal werken comme un nègre, zooals Tissot
van Menado zei. Ik beloof je te verlossen voor augustus, en
als ik myn doel bereik zal je de tentoonstelling van Parys zien.
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Ik hoop eenige maanden achtereen 15 '. 20 vel 's maands te
leveren, dus zoolang geen armoed te lyden, de schuld van van
Helden royaal aftedoen en genoeg over te houden om je van
Milaan te halen en ons interigten. Ik zal je natuurlyk myn
brochure laten zenden. Dat ding is zoo belangryk niet, maar
als begin om weer aan den gang te komen is 't veel waard.
Deze week heeft mimi de berigten voor den Haarlemmer gemaakt, ik hoef 't maar over te schryven. Zy doet alles om
my te helpen. Ik stuur je eens een stuk van zoo'n Haarlemmer.
Dat artikel „van den Ryn" is van ons. 't Is misschien vervelend
om te lezen, maar de eigenaars van de courant willen 't niet
anders. Er hoort attentie toe om alle vyf dagen zoo'n geseur
behoorlyk by elkaar te hebben, en vooral om nooit daarin iets
te zetten van eigen denkbeelden, dat mag niet. Als ik goed aan
't werk ben zal 't my erg vervelen, maar ik zal 't niet opzeggen,
dat begryp je. Ik wou zoo graag dat mimi 't heelemaal voor
haar rekening kon nemen, maar 't zal bezwaar hebben dat men
haar hand ziet (of niet de myne) . Later wou ik een middel
vinden om dat te veranderen. f 25 's maands is niet veel, maar
toch altyd wat.
Nu zal ik weer meer pleizier hebben je te schryven, nu ik
uitkomst zie. Ik was beschaamd dat ik je nooit hulp kon toezeggen. Ik ben benieuwd hoe 't met Edu's verjaardag is afgeloopen. Zoodra ik kan zal ik myn schae daaromtrent inhalen.
Non heeft ook zooveel te goed, 't lieve kind! Och, ik eet nooit
zonder daarby te denken of de kinderen daarvan zouden
houden. Van middag had ik boerekool. Mimi wordt een
vituoos in die dingen. Och, myn oog valt daar op een paar
regels uit je brief. Toen ik die 't eerst las niet, maar nu lees
ik ze met pleizier. Je zegt dat je hoopt dat ik voor augustus
wel wat zal gevonden hebben. Dat hoop ik nu ook. Wees nu
maar verder dapper in 't verdragen van de onaangenaamheden.
Er is nu een einde aan te zien.
Van Siet heb ik een lieven brief. Dat doet my veel pleizier.
Zy is trouw en kon de brouille niet goed verdragen.
Om allerlei redenen zullen we nu naar Keulen gaan. Schryf
dus daarheen poste restant. Zoodra ik daar een adres heb zal
ik 't je geven. (VIII. 7 - 9.)
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77. Aan T3usken duet.

Xeulen, 26 Januari 1 867.

Waarde heer Huet. Ik schryf u uit myn koffiehuis waar ik
zit te bedenken welk adres ik zal opgeven, wyl ik waarschynlyk
weer aan 't zwerven zal raken.
Ik wilde om velerlei redenen in Keulen zyn. Om daar aantekomen na behoorlyke afrekening in Coblenz had ik dit voorschot noodig in verband met een afspraak met myn uitgever
dat hy zorgen zou dat ik op den 1 4den geld had.
't Was een voor myn doen kunstige combinatie om in Keulen
een kamer te huren die my beviel, waar ik rustig zitten kon,
die kamer terstond te betalen, zooals men vordert van een
vreemdeling die armoedige bagage heeft, en dan zou ik veel
werken ! Dat was 't plan.
Nu, dat brochuretje tegen Bosscha had ik kant en klaar. Uw
voorschot kwam ruim voor den tyd. Maar van Helden, of zyn.
bediende „vergeet" my 't beloofde te zenden.
Ik wachtte, wachtte, moest myn kamer den 15den 's morgens
vroeg verlaten, en ontving 't geld van van Helden drie dagen
later. Intusschen in een logement ! Eerst den 20sten kwam ik
te Keulen aan. Weer in een logement nadat ik eerst geprobeerd
had direct een kamer te vinden. Maandag vond ik een kamer,
maar er was geen kachel. Die zou den volgenden dag komen.
Het was zeer koud maandags! Dindags kwam de kachel niet
voor 's avonds laat. Den volgenden dag vroeg men my om
geld, 12 thaler. 1k had ze niet. De man die gezien had hoe arm
myn boeltje er uitzag was schandelyk brutaal en riep de policie.
Van Helden die natuurlyk verdrietig was (want hy is zeer
hartelyk) dat ik door zyn schuld " zoo aan 't zwerven was
geraakt, beloofde zoo spoedig mogelyk ander geld te zenden
(dat ik natuurlyk moet inverdienen, maar dat ware niets, als
ik maar rustig zitten kon). Dat andere geld, f 40, is echt.Mr
eerst van morgen gekomen. Al dien tyd heb ik byna niet gegeten. Ik heb een parapluie in een winkel gegeven om 10
groschen te leenen. Uw couranten waarvoor men zes penningen
eischte (retour Koblenz) kon ik niet ontvangen (na de parapluie-leening wel.) En gedurende al dien tyd werd ik geplaagd
door de policie. Zoo even geld ontvangen hebbende heb ik de
rekening van myn kamer betaald, en moeten zeggen, dat ik
vertrekken zou, want ik kan daar niets uitvoeren. Nu zit ik te
bedenken wat ik doen moet.
Myn laatst bulletintje had ik te Coblenz klaar gemaakt en
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hier op de post gedaan. ik had gehoopt vandaag een te zendes 1,
maar kan nu niet. Ik hoop morgen ergens te kunnen zitten.
Dat ik een en ander (o, een klein deel maar, en heel flauw
geschetst !) van myn leven in de laatste 8 dagen vertelde, is
neem me niet kwalyk niet om uwentwil. Ik kreeg te
weinig weerklank zoo vaak ik u een en ander schreef, dan
dat ik lust voelen zou om u intimiteiten mee te deelen. 't is
puur in myn belang. Ik ken dat: „hy lykt wel gek, dan hier,
dan daar hy weet niet wat hy wil," of zoo iets. Ik weet
zeer goed wat ik wil. Ik stryd een zwaren stryd om een hoekje
te vinden waar ik arbeiden kan. Die zoon des menschen met
z'n steen is belachelyk! Toch moet ik bekennen dat die tek.,t
my gedurig in de ooren suist.
0, ik zal myne revanche nemen zoodra ik een kamer heb
waar ik arbeiden kan ! Zooveel verontwaardiging kan niet
zonder uiting blyven. En die uiting zal „mooi" zyn!
Myn eenig verzoek is dat ge 't my niet kwalyk neemt als
er vandaag en misschien morgen ook nog, geen bulletintj
komt. Ik beweer anders zeer exact te zyn in 't nakomen van
myn verplichtingen. Als ik te kort kom, is 't waarachtig
force majeure!
Ik ben niets vriendelyk omtrent u gezind. Ik verdien beter
dan uw styve briefjes. En over de mededeeling van de droogstoppelige voorzigtigheid der H. H. Enschede lag in uw brief
ter nauwernood een tintje van verontwaardiging. Waarlyk ik
zal die heeren niet meer om voorschot vragen. Zy zullen
voortaan hun f 25 (schoon 't ruim genoeg is voor wat ik lever,
maar toch: f 25 ! !) niet meer hoeven te betalen voor ze de
waarde wel en deugdelyk in handen hebben.
Ik ben besloten en gedwongen minstens nog twee dagen
hier te blyven. In dien tyd hoop ik u myn nieuw adres te
kunnen opgeven. • (VIII. 13-15.)
78.

Aan Tine.

Keulen, 8 februari 1867.

Lieve beste Tine, beste meid ! Dat ik lang niet schreef heeft
z'n oorzaken. Ik heb hier in Keulen je brief poste restante
gekregen. Myn adres is nu: Komodienstrasse 14b.
Myn laatste brief was nog van Coblenz. Ik had toen hoop
om vandaar den 15den Jan. te vertrekken, maar het geld van
van Helden kwam niet. Dus wachten ! Eindelyk zyn we hier. Ik
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heb bittere ellendige dagen gehad. De reactie daarvan maakt me
nog lam en zonder élan.
Maar zie, van Helden die zeer lief en hartelyk is, heeft
zich ingespannen om het verzuim te herstellen. Ik zit hier nu
heerlyk en hoop veel uittevoeren. Wy hebben een hanglampje
gekocht boven myn schryftafel, een klokje van 3 % thaler, je
weet dat ik geen horloge heb, wat potten en pannen, een maand
vooruit betaald, kortom allerlei dingen die in vergelyk met
vroeger een weelde van rust aanbieden, en nog eens : nu hoop
ik inderdaad te kunnen werken.
Myn brochure tegen Bosscha is af (o, al lang, maar 't drukken ging langzaam.) Je moet twee ex. ontvangen. Ik denk dat
van Helden ze over 3, 4 dagen zal kunnen verzenden. ik heb
hem je adres opgegeven. Ik hoop en denk dat het je amuseren
zal, ik vind hem flink geschreven, heel vlug en vol. Je hadt
zoo lang niets van me gelezen.
Heb je onlangs die haarlemmer courant ontvangen? Die
nieuwsberigtjes van den Ryn zyn daarom lastig wyl ze zoo
vervelend zyn. Die courant kan alleen drooge feiten gebruiken.
Ik mag er niets van my in doen. Als ik wat ideen wil binnensmokkelen zeg ik :. men leest in de Mainzer-Beobachter
(N.B. een blad dat niet bestaat.)
En ik heb een uitnoodiging gekregen om te spreken in den
Cercle artistique, littéraire et scientifique te Antwerpen, voor
fr. 200. Na eenig beraad (Willème, Mitciewicz !) heb ik aangenomen omdat ik weer geld noodig heb, en van van Helden
op 't oogenblik niet meer durf vragen. Wèl als ik hem eerst
een vel of tien druks zal gezonden hebben. Maar die heb ik
nog niet, door dat getob van de laatste weken. Nu hoop ik dat
te boven te zyn, en dan vooruit ! Als ik nu een beetje
kalmte houd, waarop kans is, zal ik gauw van Helden zyn
voorschot af doen, en dan met f 40 per blad gaat het spoedig
vooruit, zoodat ik er by blyf dat ik je zal kunnen verlossen
en weer met je zyn en met de kinderen
Al den tyd dat ik zoo rondsukkelde schreef ik je niet. Ik
begin nu wat tot bedaren te komen na al 't gewurm, schoon
ik nog moeite heb met de policie, die absoluut een pas wil. Ik
heb er om geschreven aan den minister van B. L. zaken, (Toen
Heemskerk Az) maar de lompert heeft niet geantwoord. Zulke
nonsense dingen zyn vervelend en agitant. Ik zal voortaan zorg
dragen altyd een pas te hebben.
Ik verzend dezen van avond niet, omdat ik juist geen zegel142

tjes heb. Je zegt wel: „frankeer niet," maar ik weet niet hoe
je dat schippert met je vyf frank 's maands ! arme beste Tine!
Nu ik hoop op beterschap. Als ik die Antwerpsche lezing doe,
dan ben ik op 't oogenblik geheel vlot, en hoop gauw wat af
te werken, zoodat ik met gerustheid over van Helden kan
disponeren.
Verbeeldje die d'Ablaing ! Hy vordert voor het regt om myn
werken uittegeven (Ideen, Minnebrieven, Vry-arbeid en Herdrukken) f 5000! N. B. na er reeds zooveel op gewonnen te
hebben. Hoe rymt dat met z'n afrekeningen met my? En met
het aanhouden van myn armoedig boeltje dat daar is blyven
staan? Van Helden wou namelyk alles van hem koopen, maar
die som is ongehoord, nadat er reeds zooveel verkocht is.
't Debiet moet haast uitgeput zyn. Voor my is 't vereerend,
maar 't bewyst hoe slecht d'Ablaing my behandeld heeft, als
hy nu, na reeds zooveel van myn geschryf te hebben verkocht,
nog f 5000 vraagt voor kopyregt ! En dan myn arme boeken etc.
(kassian daarby is ook jou geslachtsboom !) aan te houden voor
schuld van kamerhuur, rekening by de Office de publicité en
geleverde bloemlezingen (myn eigen werk) dat ik ten geschenke
gaf om de zaak (myn ander geschryf) te verspreiden!
Weet je wat verdrietig is, ik vind nergens myn maçonnieke
papieren. Zyn die in Brussel gebleven? Zyn ze te Amsterdam?
Dit is zeker, hier heb ik ze niet. Mimi meent ze in Amsterdam
gezien te hebben, en dat ze dus niet in Brussel zyn. Als dat
zoo is, hoop ik dat ze voor den dag komen, zoodra ik 't goed
by d'Ablaing lossen kan.
't Zal me een heerlyk feest wezen zoodra ik je wat zenden
kan. Ik hoop weldra. Kus de lieve kinderen. (VIII. 9-11.)
79. Aan Cd. Busken Uuet. Keulen, 16 Maart 1867.

Ik ben te Antwerpen geweest. Want 's avonds zeven uur
wist ik nog niet waarover ik spreken zou. En 't was er ook
naar ! Dat zeg ik uit volle overtuiging. Maar zie, het neerlandismus dat daar heerscht, dekte my met z'n vleugelen en 't werd
goedgevonden. Nooit ben ik zoo gefèteerd als te Antwerpen.
Vandaag kryg ik een brief van de Société : La libre Pensée, met
uitnoodiging ook in hun lokaal te spreken. Ik heb 't aangenomen tegen zondag aanstaande. De vorige keer was 't in den
Cercle artistique, scientifique et littéraire.
143

Hebt ge van die équipée niets in den Précurseur gelezen?
En 't systeem, niet van u maar van den haaglemmer, om daarvan geen melding te maken? Zou men 't ook ignoreren als 't
Cremer geweest was, of eenig ander innocent beoefenaar der
Nederlandsche letteren? Ik denk neen. Hoor eens dat zwygen
is een deloyaal wapen in Nederland, en de fransche drukpers
vervolgingen zyn daarby vergeleken bonbons. Zoo ook nu,
myn brochure. Ieder heeft het regt my tegen te spreken,
natuurlyk maar dat ignoreren is valsch, vind ik. Kon men
voorgeven te meenen dat ik niet gelezen werd, dan kon 't
opgaan. Men kon dan beweren my geen aandacht waard te
keuren, maar gelezen word ik, en veel. (VIII. 16.)

80. Aan Julius de Geyter.

Xeulen, 2 April 1867.

Beste de Geyter. 't Is schande dat ik niet reeds gister heb
geschreven. Ik was lui. En nog ben ik lui. Te lui altans om
u goed te zeggen hoe vol myn gemoed is over de ontvangst
die my te Antwerpen tebeurt gevallen. Ik kan niet schryven
vandaag. Alles warrelt me voor den geest, als de zeepplaneetjes
in 't heelal van 'n waschkom. Ik zal 't wat tyd geven om tot
rust te komen.
Ik hoop u van avond goed te schryven. Och ik heb zoo'n
spyt dat ik uw vrouw, uwe lieve kinderlyke vrouw, geen kus
heb gegeven. Alleen daarom zou ik terug komen in Antwerpen,
— den ware argonautentogt ! Aan de afspraak met „la libre
Pensée" zal ik denken. Ja, ik hoop aan alles te denken. Ik heb
in Antw. veel nieuwe gezigtspunten opgedaan, dat is : veel geleerd. Die vlaamsche beweging geeft me veel te denken, en
misschien geeft my die zaak het middel aan de hand om een
vaderland weer te krygen. Juist tien jaren zwierf ik, als Ulysses;
wie weet of ik niet door myn reis naar Antwerpen myn Ithaca
gevonden heb. Prof. Heremans heeft gelyk : Gy lieden moet
Holland annexeren. By u zit de kern van Nederland.
(VIII. 36-37.)
81. Aan Julius de Geyter.

Xeulen, 14 juni 1867.

Beste de Geyter, Ik kan u verzekeren dat ik uw zwygen begrepen had, en nog spyt het my dat ik niet reeds voorlang Tj
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verloste van de vrees dat ik u verdacht van onhartelykheid.
Begrypen is ons beroep, en ik heb begrepen dat gy teleurgesteld zyt en niet teleurgesteld hebt. Nooit zou ik van u iets
onhartelyks denken, wees daarvan verzekerd ! Ik weet wat het
is, te willen en niet te kunnen, en het is eene zeer natuurlyke
eigenaardigheid van goede harten dat zy altyd minder kunnen
dan willen. En dit moet zoo zyn, want het willen staat 1 12t
kunnen in den weg, en magteloosheid is dus juist het gevolg
van goeden wil.
't Is toch ellendig, zegt men vaak, die, die, of die zou zoo
goed kunnen helpen, als hy wilde.
Juist ! Maar „als hy wilde" zou hy ook gister gewild hebben,
en voorgister, en voor jaren, en dan zou hy nu niet gekund
hebben. Want zyn „kunnen" is de vrucht van nooit-willen.
Ik heb zeer zeer moeielyke dagen, weken, ja, maanden gehad.
In zekeren zin doet het my genoegen dat ge schryft. „Werker
kan ik niet," dan begrypt gy ook (wat velen niet begrypen)
dat ik in die stemming niet werken kon. En nog niet, schoon
ik sedert eenige dagen eet.
Ja zelfs ik heb my nieuwe kleeren laten maken. Wat 'n
genot zich te durven vertoonen, zonder angst dat men de doorgeloopen schoenen ziet! Werken? Zie, al had ik geen zeer
drukkende zorg, ik zou eenigen tyd noodig hebben om te herstellen van de aandoening die my m'n nieuwe schoenen veroorzaken. En de ouden heb ik laten repareeren, op die wyze .. .
Och, dat verveelt me. De heer F. heeft me (en ik gis dat
gy 't weet, of zelfs ondanks uw eigen verlegenheid nog hebt
medegeholpen) geld gezonden. Nu moet ik bekennen dat de
aandoening by de ontvangst na lang zwygen van zyn kant, zeer
onverwacht, niet ongemengd was. Maar ik schryf u dezen brief
niet om met volkomen juistheid alles te schilderen. Dat zou
te ver leiden. Bovendien dat zou een werk zyn, en werken kan
ik nog niet. Ook heb ik den heer F. nog slechts voorloopig
gedankt, en zal hem nader schryven.
Uw brief is van den 9den en eerst den 1 3 den op de post
gedaan. Als nu maar niet de heer Rooses uit de vertraging
van myn antwoord meènt te moeten opmaken dat ik een
vormelyke uitnoodiging wacht. 0, neen. Ik ben over en over
te vreden met zyn aan U gerigten brief. Wanneer ik dus niet
te Gent kom, zal de oorzaak daarvan elders te zoeken zyn.
Ik weet byv. niet of ik tegen dien tyd de kosten der reis zoude
kunnen bestryden. Wanneer is het? Wat Gent aangaat, en de
-
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Vlamingen, wilde ik gaarne daarheen. Je zelfs in zekeren zin
stel ik er belang in eens een groote verzameling Noord-Nederl.
„letterkundigen" (hm! hm !) by elkaar te zien. Dat moet een
merkwaardig schouwspel zyn! Doch ook om andere redenen
stel ik belang in het. Gentsche congres, en om U de moeite
van 't heen en weerschryven te besparen, zal ik den Heer
Rooses verzoeken om een program.
De hulp van den heer Flemmich en deelgenooten drukt m2.
eenigszins of meer dan : eenigszins. Myne vrouw is lydend.
Zy vertrok met de kinderen naar Italie, wyl daar eene vriendin
haar een toevlugt aanbood. Zy had geen keus. En ziedaar, die
vriendin was zóó hartelyk dat de arme zwerfster op haar
47 jaar, na veel lyden en groote behoefte hebbende aan wat
rust, haar leertyd moest beginnen als opzigster in eene kostschool waar men een zeer slaafse dienst van 14 uren daags
betaalde met 40 franken in de maand. Van die 40 franken
betaalt zy 35 frs. voor woning en onderhoud myner Nonni
welke zy op die voorwaarde by zich houden kon. Myn kleine
Max mag by die vriendin blyven. Gy begrypt hoe gaarne ik
myne vrouw van die kostschool, en myn zoontje van die
vriendin verlost zag. Dit wilde ik altyd, maar dringender dan
vroeger is de noodzakelykheid om aan dien toestand een einde
te maken, daar myne vrouw sedert 2, 3 maanden zeer gevaarlyk ziek is, zoodat de vraag is of zy herstellen zal.
Er is dus haast by de zaak, en dáárom was my het uitblyven
van de Antwerpsche hulp zoo bitter : en ook dáárom zei ik dat
myne aandoeningen by het ontvangen der hulp van den heer
Flemmich niet onvermengd waren. Ik ben nu gered van den
hongerdood die voor de deur stond, en ik hoop nu de mogelykheid om te blyven leven te gebruiken tot het redden myner
vrouw (hoe, weet ik nog niet) maar redding zelf was er in
de Antwerpse hulp niet ! En dat had ik gehoopt. (Gy begrypt
dat ik alleen aan U schryf?)
Dat myne vrouw ginds, in stede van wat tot rust te komen
een vermoeienden en haar geheel ongewonen werkkring
heeft moeten intreden, is in zooverre haar eigen wil. Die
vriendin beminde haar zóó, dat de man beweerde om harentwille verwaarloosd te worden, en myne vrouw wilde geen aanleiding geven tot huiselyken stryd. Dit belet niet, dat ik die
vriendin een mal schepsel vind, daar zy zich had moeten
wachten voor de verantwoordelykheid myne vrouw en kinderen
naar Italie te lokken. Ik gis dat hare gastvryheid voortkwam
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uit de zucht om interessant te schynen. Dat gebeurt meer.
En nu iets anders. Weet ge wel dat gy aan my, om en voor
my veel uitgaven hebt gedaan? Beste kerel, 't is my zoo pynlyk.
Ik verlang er naar uw lieve vrouw een kus te geven, en zal
't doen zoodra ik haar zie, of ge er by zyt of niet.
Dag, beste kerel, ik groet U en haar zeer hartelyk. Ik zal
nooit vergeten hoe gy voor my geweest zyt. De geheele
hartelykheid die ik te Antw. ondervond schreef ik op uw
rekening. (VIII. 38 - 41.)
82. Aan Conrad Busleen duet. Keulen, 14 Augustus 1867.

Waarde Heer Huet, Hartelyk dank voor de spoedige toezending der f 25. Gy hebt my zeer verpligt door niet te
wachten tot den 16den of 17den daar ik alsdan tot het laatste
oogenblik in den brand zou hebben gezeten met den twyfel
of het komen zou. Myn reis hing er van af.
Als gewoonlyk zie ik zeer tegen die reis op. Neen, meer dan
gewoonlyk, daar ik onwel ben. Ik zoude dan ook de uitnoodiging niet hebben aangenomen indien niet daaraan een (zeer
flauwe) hoop verbonden ware in Gent iets te vinden dat my
in staat stelde myn familie te laten komen. De kans is gering,

dat weet ik wel, maar soit ! 't Is toch een kans.
Ja, veel onderwerpen. Er zyn er by die een congres à pare

zouden vereischen. Welk onderwerp van Kern vindt gy zoo
mooi? Dat over de Franken, of dat over de omslachtige adressen?
Gister avond ontving ik een overdrukje uit „de Nederland"
een stuk van Dr. A. van Staden, waarin o. a. die arme de Geytei
van Antwerpen wordt gehavend omdat hy my zoo in de hoogte
steekt, of liever omdat hy zoo laag neerziet op Bilderdyk, Beets
en van Lennep. Komiek ! En de Geyter èn van Staden zouden
van my de wind van voren krygen (style marin) indien het kon
te pas komen dat ik my met zoo'n stryd bemoeide. Dit is zeker,
dat ik niet goed genoeg schryf om te doen begrypen wat ik
zoo gaarne wilde begrepen zien, en na veel protest in den geest
der parabelen van Chresos, Mr. Dimanche en de gillende
moeder, vind ik het verdrietig nog altyd te ontwaren, dat men
zich bezig houdt met het onderzoeken der vragen : of Chresos
mooi speelt, of Dimanche een goede hand schryft, en of die
moeder goed gillen kan.
Behalve myne physieke afmatting is het besef der vruchte-
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loosheid van myn schryven een der hoofdredenen myner tegenwoordige impotentie. A quoi bon? ruischt me in 't oor by elke
letter, en dan werp ik de pen neer.
Indrukken van het congres? 0 hemel, neen ! Ik zal bly zyn
als ikzelf zonder échec 't er afbreng. Ik voel niet de minste verwaandheid, en dat is een slecht teekén. ik heb dit steeds gemeend, en dit gevoelen ging voor paradoks door. Maar zie,
't is doks geworden. Dr. Aloyzius van Gonz (dat komt
van Keulen met al z'n heiligen !) Dr. Alexius van Staden voert
in een betoog der voortreffelykheid van Bilderdyk aan: dat deze
voor Mult. geen voetbreed wykt „in persoonlyken (sic) kultus
van eigen genie." Let wel dat dit een nummer is op 't lystj2
der dingen waarin B. hoog staat. ik gis dat dr. Aloyzius dit
als repoussoir bedoeld heeft, maar 't staat er zoo niet.
En dan de persoonlykheid van dien kultus! Verbeeld u B. en
ik, by procuratie geknield liggende voor ons portret ! Uitbesteding van zelfvergoding er zit diepte in dat idee van
Dr. Alexius ! De man zal 't ver brengen, want hy weet aan
ieder wat te pryzen. Van den Bergh is een „vurig vaderlandscn
dichter." Als we dus geannexeerd raken, is v. d. Bergh zyn
topic kwyt, en dus flambé. Raar soort van dichters die maar
in één zaak doen ! Maar als in uw slot der beoordeeling
van Klaasje Zevenster, voor. Holland zyn ze goed genoeg!
Behalve velerlei andere redenen die my doen opzien tegen
het Gentsch congres, voel ik my ook nog verlamd door de
vrees dat men my daar gevangen neemt. Ik heb schulden te
Brussel, en men zou „prise de corps" tegen my kunnen bekomen.
Zulke dingen moedigen niet aan.
Indien ik u zoo een en ander mededeel van myn zorgen
(en 't is alles niet!) doe ik dit, als 't ware, om my te verantwoorden over myn stil zitten. (VIII. 62-64.)
83. Aan Tine.

peulen, 24 Augustus 18 67.

Lieve beste Tine ! Terug van Gent, dood moe, schor en op.
Ik heb je van daar 't program der feesten gezonden, maar
schryven kon ik niet. En nog kan ik 't niet uitvoerig, want
ik tril van vermoeienis. Ik ben al die dagen in een roes geweest en heb wat rust noodig eer ik de beschryving geven
kan. Wat myn of f icieele taak aanging is voldoende afgeloopen.

Ik werd toegejuicht by de drie gelegenheden waarop ik in 't
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publiek heb gesproken. 1 e. In 't genootschap van Crombrugghe,
voor een publiek van 1300 gentsche werklieden en de leden
van 't congres.. 2e In 't congres zelf over wat vryheid in 't
gebruik van sommige woorden en uitdrukkingen. 3e. In 't
congres onvoorbereid over de vlaamsche beweging. Van de
beide eerste gelegenheden staat iets in de courant die ik ie
heden zend, de eenige die ik by toeval heb kunnen magtig
worden. Het verblyf op zoo'n congres, in een stad als Gent
(groot, alles ver van elkaar, geen geld voor vigelantes en stikkende hitte) is vermoeiend. Daarby was ik zeer geëntoureerd.
Kennismakingen en ovaties zonder eind van 's morgens tot
's nachts laat, geen oogenblik rust. En ik merkte gedurig dat
men my aansprak om my te doen spreken. Nu, ik deed het
dan ook en had veel malen in de corridors een heelen troep
om my. Dáár had ik altyd by de Vlamingers succes. Maar Je
Hollanders intrigeerden vreesselyk en ik had twee bittere ontmoetingen en veel bittere opmerkingen. Die twee ontmoetingen
zal ik je later vertellen. Nu eerst het praktische.
Naar Gent gaande had ik het zeer schraal, en nu heb ik
wat voor my, zoodat ik wel voor 14 dagen rust heb van 't
dagelyksche. Hulp gevraagd heb ik niet. Het was er de tyd
niet toe. Maar ik wil trachten my te verbinden met de vlaamsche beweging, die voorgeeft taal en letteren te beoogen, maar
inderdaad een staatkundige scheiding van Belgie wil. Ik beschouw Belgie als gecondemneerd (als staatkundige eenheid.'
De Vlamingen willen by Nederland zyn, en zoo als ik de
Gentenaars heb leeren kennen, de Gentsche werklieden die
oorlog voerden met Frankryk, beschouw ik hun plannen als
uitvoerbaar. Dat zyn vurige moedige mannen. Met moeite
hebben vele personen zich in de bres moeten stellen voor prof.
Vreede van Utrecht. Ze wilden den man verscheuren omdat
hy my aanviel, en hy is dan ook werkelyk van de tribune gehaald en de deur uitgedrongen. Een schandaal van belang. En
ik sprak geen woord. (Dit later precies.)
Nu zeg ik je maar dat ik in Gent, met een vreesselyke roezemoezery, speeches, feesten, intrigues van Hollanders, hitte,
vermoeienis, agitatie etc. etc. niets personeels wat my aangaat,
heb kunnen ter tafel brengen. Maar myn plan is te trachten
my in Vlaanderen te vestigen, deel te nemen aan de vlaamsche
beweging, en zoodoende den kinderen zoo mogelyk een vaderland te verschaffen. Ik moet my daartoe wenden tot de hoofden
dier beweging, en bedenk een uitvoerig stuk daarover. Dat is
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nu hoofdzaak. 0, alles zou makkelyk zyn, en ik zou met open
armen ontvangen worden (de werklieden vraagden my by hen
te komen) maar maar de vloek is dat ik altyd geld
moet vragen, want een vestiging in België zonder de schuldeischers in Brussel tevreden te hebben gesteld, is onmogelyk.
Ik kreeg een bezoek (tot myn grooten schrik) van de Ruyter,
den bakker. Maar zie, de man, die een Gentenaar is, had myn
voordragt in het Crombrugghe's genootschap bygewoond, en
was lief en zacht. 't Was aandoenlyk. Hy liet jou en de kinderen vriendelyk groeten, en sprak lief van Edu en Non. Hy
informeerde zich naar hun leeren en naar alles met hartelykheid.
Hy had juist een staaltje bygewoond hoe de hollanders my
vervolgen. (Vreede namelyk was binnen gekomen toen er na
myn speech werd geapplaudisseerd. Zonder te weten wat ik
gezegd, of zelfs waarover ik gesproken had, wou hy protesteren
tegen dat applaudissement. (in de meening dat ik op holland
had gescholden.)
Nu de werklui werden woedend, en 't rumoer was zoo groot,
dat men hem niet tot rede brengen kon. Hy riep maar al: „ik
ben een eerlyk hollander en wil myn land verdedigen."Men
zegt dat hy een beetje dronken was, wyl' hy van een din a r
kwam. Natuurlyk nam ieder, ook hollanders, want de zaak was
te gek, myn party. Maar de Gentenaars waren woedend, en
daarom namen de hollanders myn party. Zy moesten wel om
niet verscheurd te worden. Daarna kunnen ze 't toch weer
draaien zooals ze willen. Ik hoorde later al zeggen : nu ja,
Vreede had gedineerd hy was altyd zoo koppig hy
wou niet naar rede luisteren maar 't was toch mooi
dat-i meenende dat er tegen zyn land was gesproken,
en dat volhield tegen een woedende menigte !
Die Vreede is professor, fatsoenlyk man, deftig, geleerd
al wat je wil. Maar tegen my mogt hy zich gedragen als een
kwaejongen. Verbeeldje, hy begon met te zeggen dat-i my niet
kende, niets of weinig van my gelezen had, en zoo even de
zaal was binnen getreden, en dus myn toespraak niet had gehoord. En toen men hem toeschreeuwde : zwyg dan ! riep hy
maar al : „ik ben een eerlyk hollander, en zwyg niet !" Toen is
er gevochten. Velen wilden hem teregt, beschermen, en heel
eindelyk is 't gelukt hem de deur uit te krygen. Kassian, toen
hy begon, en ik (wetende dat velen my alleen kennen uit den
Havelaar) voor anderen begreep dat hy zich vergiste, riep ik
prof. de Vries toe : „gauw, waarschuw hem, hy compromitteert
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zich" en ik kende myn werklui al die my den vorigen nacht
hadden ontvangen als een koning ontvangen wordt. Maar hy
was of inderdaad van wyn, of malle valsche vaderlandsliefde,
dronken. Misschien van beide. Nu in Crombrugghe's Genootschap was 't my makkelyk te zwygen. Er werd zoo krachtig
party getrokken dat elk woord van my misplaatst zou zyn.
Velen maakten my een compliment over myn zwygen. Och,
't hoefde niet. Maar dat de Hollanders, en ik moet zeggen ook
de Belgen, daarna, op volgende congres-dagen Vreede behandelden of er niets gebeurd was, heeft my gegriefd. Ik vind
dat ik aanspraak op apologie had gehad. Nu daarvan schynt
geen spraak te zyn. Ieder vindt dat Vreede zich mal heeft aangesteld, maar 't was tegen my en tegen my zyn alle
middelen geoorloofd. (VIII. 85-88.)
84.

Aan L. A. te Winkel.
kel. Keulen, 26 Augustus i8 67 .

Indien ik van myn geschryf iets bezat, zou ik het u zenden.
Maar dat exemplaar van „Een en ander" is het laatste. Ik bezit
geen Havelaar, geen Minnebrieven, geen Vrye Arbeid, geen
Ideën, geen Herdrukken. Niets dan eenige losse bladen uit de
Ideën. Doch daarby is het nieuw bewys van de stelling van
Pythagoras. Ik ben zoo vry het u te zenden. Ik ben zoo grootsch
op de eenvoudigheid van dat ding, omdat ééne eenvoudig
uitgedrukte waarheid my meer geldt, dan alle valsche geestverheffingen. De waarheid is poëzie. Wat daarbuiten gaat, is
uit den booze. Ik zend u dat losse blad te liever, omdat juist
daarop dit onderwerp wordt behandeld, neen, aangeroerd.
Als 't u de moeite waard is in myn geschryf rondtesnuffelen,
zult ge, hoop ik, overal dien draad door 't weefsel zien loopen.
En tot dat rondsnuffelen beveel ik my aan.
Ik ben student in menschkunde, en wilde zoo gaarne eens
weten dat jy u niet zoudt schuldig maken aan oordeelen -laat staan : veroordeelen -- voor je gehoord hadt. Nu, dat komt
dan ook zoo dikwyls niet voor, althans zoo plomp niet als
voor vier dagen in het van Crombrugghe's Genootschap. Maar
toch, prof. Vreede's hoe moet ik zeggen? onbesuisdheid, staat niet geheel alleen in de geschiedenis der meeningen.
Anderen zeggen 't maar niet zoo ronduit, dat ze spreken ov -r
dingen, die ze niet kennen, en missen dus nog de verligtende
omstandigheid der opregtheid.
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Ja, ik wilde gaarne dat gy iets van my laast. Dat gy van
myn schryvery koopt, mag ik niet vergen, 't is alles zeer duur.
Maar dat is myn schuld niet.
Daar ik u zoo goed en vriendelyk vond, sneed het my door
de ziel dat ik gefulmineerd heb op uw woordenboek. Zietge,
in oogenblikken van opwekking ben ik verwaand, en meen alles
beter te weten, en dan word ik driftig tegen ieder die my
(genie, dit is een professor zonder tractement) wil vertella n
hoe men spellen moet.
Maar ook in minder verwaande stemming, in „heel f atsoenlyke" buien denk ik over spelling en taal geheel anders dan —
byna iedereen. Ik heb zoo even (om u genoegen te doen)
menschkunde geschreven. Wat doen wy met die staart? Dat
mens] is een Germanisme, een Arabisme, een Sanskritisme,
waarmede wy hollanders niet te maken hebben. En als ik nu
en dan avond schryf (twee fouten, naar myn meening, in één
woord) dan doe ik 't ook om iemand pleizier te doen. Ik hoor,
voel en beredeneer: avent. De Friezen en Engelschen sluiten
met een d, en een 4, misschien zelfs met een y. De Duitschers
niet. Zy liegen als zy Gustav schryven en zeggen Gustaf. Goed.
De Friezen zeggen : het brood-is gaar. De Engelschen : a bad
man. Maar ik kan 't niet zeggen zonder kramp in de keel te
krygen, en zeg gelyk alle Hollanders naar ik meen „het
broot-is".
Indien gy een oog slaat op myn schryvery, meen dan om
der liefde wil niet, dat ik ooit eenig woord zóó of zóó spel,
omdat ik juist die spelling goedkeur. Geenszins. Dat hangt
af van stemming, humeur, ja van 't weer soms. En meermalen
helpt me verschil van spelling in 't uitdrukken van een meening,
of iii 't toelichten daarvan. „Ik las gisteren in eene Courant,
dat het met de hollandsche krantenschryvery ellendig gesteld
is." Enz. enz. Ook verwaarloos ik soms een regel van taal of
styl uit verdriet of verstoordheid. 't Is of ik den lezer
toeroep : „Ik trek voor u myn zwarten rok niet aan. Gy hebt
er u niet naar gedragen." Ofwel: „ik ben te bedroefd om my
aantekleeden." En nog iets: variis modis bene fit. Zou dit niet
een beetje van toepassing moeten gemaakt worden op taai?
Waarom dat al te nauwe keurslyf? Reeds nu schiet de uiting
zoo oneindig te kort by den indruk. Waarom die uiting zoo
te belemmeren?
Maar, in den grond is nu die heele pedantery eigenlyk niets
dan een der vele manieren waarop zich schuldbesef openbaart.
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't Wil eigenlyk zeggen: „'t is wel waar dat ik op uw woordenboek heb geschimpt, 't is wel waar dat ik daarvan nu, nadat
ik u en den heer de Vries heb leeren kennen berouw voel,
maar waarom hebt ge my zoo gehinderd met uw taalwetten."
Ik wou dat gy boos waart en my beboettet (hu!) met het
leveren van een strafpreek tegen Tacitus die de Germanen
verweet dat ze geen woord hebben voor Derf st. Ik geloof
m'nheer Tacitus op dat stuk aan te kunnen, schoon ik anders
veel van hem houd.
En nu moet ge my toch schryven. Gy zyt een te vriendelyk
man om 't antwoord schuldig te blyven op zoo'n prettigen
brief. Myn adres is peulen. Natuurlyk: „Boerhaave in Europa."
(Nieuwe Gids 1932.)
85. Aan Max JZooses.

Keulen, 12 October 1867.

Ik wenste my in Vlaanderen te kunnen vestigen, en had op
die hoop eenige luchtkasteelen gebouwd. De vraag was of er
brood voor arbeid te verkrygen ware. Maar welke arbeid? In
een bestaand dagblad schryven zal niet gaan. Nooit zag ik
een program waaraan ik my zou hebben kunnen aansluiten.
Het eenige ware zelf een blad optezetten. Nu, daartoe ontbreken my de middelen. Ik zou allen abonnenten geld vooruit
moeten vragen om den eersten dag te leven, wat zeg ik
om de reis naar Antwerpen of Gent te betalen. ik had gehoopt, en nog denk ik daaraan, dat de vlaamsche beweging
my had kunnen gebruiken. Maar dat heeft bezwaar, in my
en buiten my. In my, omdat ik myn lust om tegen franschgezindheid te kampen, verlamd voel door myn tegenzin om
aansluiting aan 't verrotte Holland te prediken. Buiten my,
omdat de vlaamsche beweging struikelen zal over 't geloof.
Het schoone ryke vlaanderen is gebroken door de kloof
tusschen rooms en liberaal. Dit laatste nu in belgisen zin. Gy
en uw geestverwanten staan den brusselschen vrydenkers, al
zyn ze dan franschen, nader dan de hollandse pruiken, geloof
me. Na eene vlaamse revolutie, na eene vereeniging met het
overige Nederland, zou 't eerste dat de Vlamingen te doen
hadden, zyn : eene revolutie te maken. En komiek, dit geldt
voor beide vlaamse partyen evenzeer. De katholieken tegen
de gereformeerde orthodoxie, de liberalen tegen de halland>e
bekrompenheid. De roomsen zouden geen processie op straat
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mogen houden, en de vrydenkers niet mogen kegelen onder
kerktyd. Geen Vlaminger zou door verbinding met Holland
vinden wat hy zocht, noch de clerikaal, noch de liberaal. De
vragen zyn:
1 e. Heeft de vlaamse beweging het vooruitzigt op vereeniging -met Holland noodig?
(Ik geloof ja. Onttrekking aan den fransen invloed kan niet
geschieden zonder aansluiting aan iets anders.)
2e. Is hartelyke vereeniging van de Nederlanden thans
mo gelyk ?
(Neen. De bestanddeelen zyn disparaat. Ik beweer dat de
punten van verschil tussen Vlaanderen en Holland ernstiger
zyn dan tussen Vlaanderen en de Waalsche provincien. Dat
schynt thans zoo niet, omdat er geen wryving is. Die wryving
zou terstond ontstaan na de vereeniging.)
De Hollander is (ook buiten geloofszaken) ongezellig. Wie
niet spreekt, loopt, zit, eet, etc. als hy, is een boer, een onopgevoed mens. De fidele toon die er te Gent heerste (byv.
in de Korenmaatschappy) was : „de circonstance." Nu ja, als
men uit is, mag men zoo iets doen, maar denkt ge, dat
de fatsoenlyke hollander te huis zich niet schaamt over zulke
uitspátting? Bier, rook, alles door elkaer zitten, zingen zonder
noten, foei ! Misschien (zeer misschien) zult ge in 1868 iets
dergelyks vinden op 't congres in den Haag, doch denk dan
maar dat het een jeugdige onbezonnenheid wezen zal, te boeten
door verdubbelde styfheid na uw vertrek. Doch dit is van
ondergeschikten aard, meent ge? Welnu, nooit zal iemand met
vlaamsch accent (en velen uwer spreken zoo goed !) burger
worden in de 2de Kamer. Gy lieden zoudt geduld worden,
meer niet.
3e. Wat zou er kunnen geschieden om de punten van
verschil tusschen Vlaanderen en Holland minder scherp te
maken?
Dit is de hoofdvraag. Welnu, 't antwoord is niet moeielyk.
Beide partyen moeten in den waren zin liberaal gemaakt
worden. Daartoe moet het katholicisme ten uwent, h zt
protestantisme in Holland uitgeroeid. Maar zoo makkelyk dit
gezegd is, zoo zwaar is de uitvoering. Ik beken dat Holland
sedert twintig jaar veel veranderd is. (Inderdaad zeer veel!
't Verschil tussen nu en in myn jeugd, is enorm. Men zegt
nu dingen die men toen niet durfde denken.)
Laat uw oordeel over hollandse toestanden toch niet be154

driegen door den klank van 't woord liberaal. Dit woord
heeft daar eene eigenaardige beteekenis, en heeft niets te maken
met anti-klerikaal, volstrekt niet. De koloniale kwestie heerst,
en deelt z'n kleur mee aan alles. Liberaal is, ut supra, particuliere fortuinmakery, tegenover officiele uitzuiging van den
javaan Ja en nog wat byzaakjes over accyns, beschermende regten en zondagswetten. Maar de fatsoenlyke
hollandsche liberaal gruwt van vrygeestery, zoo goed als 't
mechelse congres. Vry-arbeid, ja, maar
met god! Geen
beschermende regten, ja, maar christelyk, altyd heel christelyk.
Geen despotisme van een koningsfamilie, o ja, maar baas spelen
van deftige witte dassen ! Geen droit divin, ja, maar fatsoen!
En zelfs zy die inderdaad God onttroond hebben en niet gelooven aan bybelspoken, blyven styf, gekeurslyft in de banden
waarin ze door ouwerwets geloof nu eenmaal waren ingezwachteld. Servabit odorem testa diu! Ik ben hiervan overtuigd
daar ikzelf meermalen my betrap op 'n overblyfsel van
protestantery. Eens imbutus, blyft imbutus. Zoo iets gaat in 't
bloed. Het verwt 't gebeente, als meekrap waarmee men een
hoen voedde.
Ik moet erkennen, in weerwil van dit alles, grooten lust te
voelen, my aan de Vlaamsche beweging aantesluiten. Indien
het kon zou 't my een pligt wezen. Want zie, ik zou daardoor myn kindren een vaderland verschaffen, wat ze nu niet
hebben. Ja, als ik my bewegen kon, i. e. als ik leven kon,
dan deed ik het! Thans is 't waarschynlyk vergeefse moeite.
Ik ben geen dag zeker van myn existentie, en kan geen staat
maken het program uittevoeren, dat ik toch wel samenvatten
kan. Duinkerken, Maastricht, Delf zyl, één Nederlandsche driehoek. Dat zou m'n thesis zyn. (VIII. 80-83.)
.

86.

Aan Yine.

Keulen, 12 November 1867.

Lieve beste Tine, Ja, ik heb Stefanie's brief, en nu vandaag
ook jou brief en ik ben er eigenlyk bedroefd over, want ik
zie als hoofdzaak in die verandering niets als dat jy, die rust
en kalmte noodig had (zooals je by de invitatie naar Milaan
beloofd was) nu veel zorg en moeite hebben zult. Je hoest,
dat is my het voornaamste in de zaak en daardoor valt alles
wat anders goed zou kunnen zyn, weg. Ik ben zeer ongerust!

Vraag je nog wat ik deed en doe? Ik tob en lyd. Tot in
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myn slaap zoek ik naar middelen om je terug te krygen, en
daarop nu te hooren dat ik, omdat ik iemand heb die je
remplaceert, als het ware berust in de onnatuurlyke scheiding
is wel hard. Dat je omtrent my niet goed ingelicht bent door
Stéfanie die gehoord had „dat ik by eiken uitgever geld kan
krygen voor myn schryven" (hetgeen doodeenvoudig een
leugen is) begryp ik heel goed. Stéfanie heeft bovendien een
zonderlinge wyze van voorstelling. In haar brief over de school
Lecomte spreekt ze over je „benoeming tot directrice" alsof
je gered was! Ze roert slechts even, terloops, je gezondheidstoestand aan, alsof dat byzaak was en of niet juist de beslommering waarin je nu geraakt bent (zonder geldelyk voordeel, dat je dan toch waarachtig wel noodig had !) je nadeelig
wezen zal. Ik ben zeer ongerust. Al had je f 6000 's jaars,
dan nog kan dat immers zoo niet blyven, daar je borst lydend
is. 0 god 't is zoo bitter. Je bent niét op die conditie naar
Italie gegaan ! Stéfanie schryft er over alsof je gered bent.
Heel natuurlyk, die invitatie naar Italie moet met goed gevolg
bekroond worden al ga jy dan ook te gronde! Ik blyf
er by dat je niet anders kon dan te gaan, maar noodlottig
is het! De scheiding zou zoo lang niet geduurd hebben als
je in de buurt had kunnen blyven. Er was slechts één reden
die het wettigde, dat was jou welzyn en dat van de kinderen.
En dat is wat de kinderen aangaat slechts gedeeltelyk, en wat
jou aangaat in 't geheel niet bereikt. Voor my is het overigens
van een noodlottigen invloed geweest. Honderdmaal is 't voorgekomen dat ik had kunnen proberen ons huiselyk interigten,
maar nu was er voor eene hereeniging zooveel noodig dat er
geen beginnen aan was. Intusschen wordt overal dat zyn van
jou in Italie my verweten en ik ga er onder gebukt. Meen
niet dat Mimi ooit een bezwaar was. Zy heeft me in 't leven
gehouden, en duldt nu sedert jaren de grootste ellende met
meer moed dan ik den laatsten tyd had.
Die toespeling in je brief is wel bitter voor me. Maar 't komt
omdat jy niet weet hoe ik tob. Ik myd het schryven daarover, en dit is natuurlyk want je begrypt hoe het my smart
je eigen leed te vermeerderen door verdrietige brieven. O ik
is het meedeelen van tobbery, die dagelyksche afwisseling van
hoop en vrees en eindelyke mislukking, zoo bitter. Dan lyd
ik het geledene nog eens. Daar heb je nu byv. de vlaamsche
zaak. Naar myn beste weten heb ik geschreven om de
menschen optewekken my te gebruiken zoodat ik jou en de
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kinderen kon terug roepen en ons in Belgie een vaderland
verschaffen. Gedurende al dien tyd was ik altyd à la veille
om van gebrek om te komen, en god weet hoe ik 't gemaakt
heb om te kunnen wachten. Dikwyls telde ik den tyd dien
ik nog leven kon by uren. Als ik drie dagen verblyf en voedsel
voor my had was ik bly. Nu, na al myn geschryf daarover, na
alle praatjes van sympathie wil men niets doen. Dat heeft my
bezig gehouden van augustus af ! Wat ik van dien tyd af
geleden heb is niet te beschryven. Als ik 's avends te bed liggende aan jou en de kinderen denk gaat er een schok door
my. Met geduld en overleg (en altyd in vrees dat ik niet in
leven blyven kan tot den uitslag) heb ik myn best gedaan,
de slotsom is geweest dat ik met moeite fr. 200 voorschot
heb gekregen (van een millionair) voor een lezing die ik te
Gent zal komen houden!
Na zoo'n mislukking zak ik weer in elkaer, en ik heb tyd
noodig om wat te bekomen. Zoo is myn leven, en je doet
my verwyten!
Ik zit in den brand met den brief van Stéfanie. ik mag
om jou en Edu niet zeggen hoe ik over alles denk, en ik ben
woedend over die invitatie naar Italie. Ook beschouw ik nu,
haar ophemelen van de zeer verdrietige zaak met die schoot,
als gemaakt om zich te dekken, alsof de reis naar Italie toch
een verstandige zaak was geweest ! Jy moest het aannemen.
Je kon ook niet weten dat er zoo weinig ernst was in de betuiging om je rust te verschaffen. En dat kon ik ook niet
weten. Och, ik was zoo bly ! En nu, nu ben ik meer ongerust
dan ooit!
Stéfanie zei me dat ik je toch vooral geen bedroevende
brieven moest schryven, want dat was zoo nadeelig voor je
gestel, o god, hoe vreesselyk. Is dat nu domheid of spotterny?
In allen geval is 't wreed.
Dat Edu gedropen is doet my genoegen. Je begrypt wel
hoe ik 't meen. Het is beter voor hem dan toejuiching. Dat
is de pest voor zyn karakter. Ook daarover ben ik verdrietig
gestemd. En die lieve Non ! 0 god, ik mag er niet aan denken.
En men wil dat ik boeken schryven zal? Dat zou men niet
vorderen van iemand die hoofdpyn had; maar smart begrypt
men niet.
Myn drama moet ik nu trachten aftemaken. Maar 't deugt
niet en 't zal niet gaan. Bedenk dat ik altyd „heel mooi" moet
schryven. Als myn werk (in zulke omstandigheden voortge157

bragt!) maar middelmatig is, ben ik ook de renommée van
schryven kwyt, en dan heb ik totaal niets meer. Je zoudt eens
zien hoe gauw ieder over my heen zou vallen die nu niets
durft tegen my schryven, zoodra ik iets middelmatigs had geleverd. ik heb nu de keus om of niet te schryven en myn roem
te bewaren met honger, of wel te schryven en dan myn roem
te verliezen, wat ook geen brood geven zou. Ik vind dat ik
het weten moet of ik iets te schryven heb. Waarom bevalt
Stéf anie niet? Ik raad haar aan om eens een tweeling ter
wereld te brengen. He ja, dat zou goed zyn, dat „zou" ik
doen in haar geval. 0, die zouers ! Iemand die my 't schryven
wil opdringen waar dit niet voortkomt uit myzelf toont dat
hy nooit een letter van myn geschryf begrepen heeft.
(VIII. 181-184.)
87. Aan Cd. Busken Nuet.

Xeulen, 14 November 1867.

Myn drama ligt daar nog altyd onafgewerkt. Het deugt niet,
en zal niet deugen. In weerwil ik een soort van intrigue ontleen aan een verhaaltje dat ik in myn jeugd las (van Michel
Masson) kan ik er geen spanning in brengen. De verzen, mits
ik zelf spreek, maak ik makkelyk en goed, maar 't stuk kan
ik niet maken. In de derde acte is m'n heele intrigue al uit,
ieder weet alles, niemand wacht ontknooping. 't Parterre zal
opstaan en zeggen : vroeg thuis van avond. „Maak 't dan in
drie acten" zult ge zeggen. Dat kan ook niet. ik ben en verklaar me onbekwaam ! (VIII. 111.)
88. Aan Tine. Keulen, 30 November 1867.

Lieve beste Tine, Verbeel je, ik ben daar in een nog al
groote spanning, waaruit ik moet trachten iets goeds te
scheppen.
Sedert een paar maanden houden zich engelsche en fransche
revues met my bezig. In Holland bluffen ze er op dat „de
nederl. letterkunde" in 't buitenland de aandacht begint te
trekken. Ze eigenen zich den lof toe, maar gooien my de
aanmerkingen naar 't hoofd.
Nu staat er in de North british review een stuk waarin
liberalismus en behoud in myn zaak gemengd wordt. Dit stuk
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is overgenomen door de revue brittanique. Goed, alles zou
antwoord vereischen. Maar hoor verder.
De Pène, door al dat geschryf zich herinnerende dat ik hem
in 1860 geschreven had, en zeker niet wetende hoe hy z'n
zondagscourier zou vullen, maakt my ridicuul, puur alleen om
aardigheden te verkoopen, en niets is gemakkelyker dan hem
z'n loon te geven. Zóó beantwoordt hy myn vriendelyken brief
van 1860, en de toezending van een Havelaar. Dat vereischt
dus ook antwoord.
Maar ik beoog jou en de kinderen weer te hebben
door het vinden van iets vasts. Je weet hoe ik, vernemende dat
er een redacteur gevraagd werd, door Huet daarnaar heb laten
informeren. Sedert twaalf dagen hoorde ik niets daarvan. Ik
gis dat ze een partyman noodig hebben. Maar iets dergelyks zoekende, ben ik en peine over de beantwoording dier
buitenlandsche dingen, wyl ik daarin over Holland sprekende
my alles afsnyd. Ik ben daarover in drukke correspondentie
met Huet, die wèl wil dat ik antwoord, schoon ik hem duidelyk
heb uitgelegd dat ik, voor ik weer alles tegen my inneem jou
en de kinderen terug wou hebben.
Dat is een deel van de complicatie.
Nu no. 2. Voor veertien dagen raakte ik in correspondentie
met zekeren heer Nahuys in Holland, die zeer enthousiast voor
myn zaak is. De arme jongen had my reeds voor jaren geschreven, maar ik antwoordde niet. Toch hield hy vol, en weinig
of geen engelsch verstaande, heeft hy in Engeland weten te
komen, is daar by de telegrafie geplaatst en heeft nu in Holland
terug den Havelaar vertaald, en werk gemaakt van een uitgever. Juist heden kryg ik een brief van hem dat hy geslaagd
is, na veel moeite. En reeds voor acht daag vraagde hy my
een voorberigt. Maar ik kon dat niet doen, alweer omdat ik
my daardoor alles in Holland afsnyd. De uitgever berust er
in dat ik geen préface geef, wat hy verzocht had en de goede
Nahuys schryft me juist vandaag op de definitieve toezegging
van die firma : hoera, hoerah het zal verschynen, en de
Hollanders zullen de waarheid over zee hooren ! (Let wel dat
ik de vertaling liet begaan, maar om my niet te brouilleeren
geen préface wou geven. De vertaling kan buiten my om geschied zyn, zooals dan ook eigenlyk waar is.)
Maar nu no. 3. In Holland liggen de kamers weer overhoop
met het ministerie. Voor vier dagen schreef ik een brief aan
Rochussen. (Je weet hoe boos hy my schreef toen ik te Parys
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was.) Ik zei dat zyn bittere toon van toen my niet zou beletten hem een goed hart toe te dragen, noch hem een voorst 1
te doen indien 't my voorkwam dat het algemeen belang dit
vorderde.
Eigenlyk had ik geen idee dat by me zou antwoorden, en
zie, juist vandaag gelyk met de aansporing van Huet om de
revues flink te beantwoorden, en met den brief van Nahuys
dat de schotse uitgever 't doen zal, .hoe gek alles samenloopt,
juist vandaag schryft me Rochussen:
„Ik heb uwen brief van eergister uit Keulen wel ontvangen,
en haast me dien te beantwoorden.
„Ik erken in u veel talent en originaliteit, ik heb u steeds
voor een eerlyk man gehouden. Myne grieven tegen u waren
hoofdzakelyk : I e. Uwe te groote opgewondenheid. 2e. Uwe
aan myne rigting tegenoverstaande rigting op koloniaal gebied.
Is de brief welke ik u naar Parys schreef eenigszins bitter geweest, dan was het omdat de voorgenomen vertaling van uw
werk in het fransch my onaangenaam was.
„Maar wat er van dit alles ook zy, ik ben overtuigd dat
uwe pen invloed op de openbare meening heeft en gevolgelyk
een steun voor de regeering zou zyn. Ook ik heb getracht
den graaf van Zuylen te steunen." (Zyn schoonzoon, de
minister, die nu met de Kamer overhoop ligt, en volkomen in
zyn regt is. Nooit heeft een minister zich zoo verdienstelyk
gemaakt. Die man heeft wat g e d a a n. Limburg vry van
Pruissen. Luxemburg verlost van pruisisch garnizoen, en
vrede weten te bewaren, wat 'n dubbeltje op z'n kant was!
Toch wisten de kamerbabbelaars alles beter.)
„en heb er blyk van gegeven door, ofschoon ongesteld
en tegen het verbod van myn doctor in, naar de kamer te gaan
om voor zyne begrooting te stemmen.
„Of hy aan 't bestuur zal blyven is my onbekend; op dit
oogenblik bevindt hy zich met den min. van binnenl. zaken
op het Loo by den Koning. Blyft by aan, dan zal ik hem uwen
brief mededeelen, en de strekking daarvan aanbevelen, mits
ik voeg er dit uit eerlykheid by, ge u verbindt het koloniaal
kultuurstelsel niet te bestryden. Verdediging daarvan vraag ik
niet, omdat ik van niemand zou eischen tegen zyne overtuiging
te spreken of te handelen : iets wat ik vertrouw dat gy ook
niet zoudt doen.
„Mogt UED. my nader willen schryven, doe het dan gerust.
Het zou byv. welligt nuttig kunnen zyn, zoo UED. my eens
.
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meer bepaald opgaf op welke wyze en onder welke voorwaarden ge uwe hulp zoudt willen verleenen.
(VIII. 185-188.)
„Met hoogachting enz."
Die brief is lief en kan leiden tot een mooie aanknooping.
Maar nu begryp je dat ik erg in den brand zit met al de
eigenlyk op my genomen schryvery die dat weer verstoren
zou. Ook weet ik niet regt hoe ik van R's goeden wil gebruik
zal maken. Dat heet : welke vorderingen. Voorloopig heb ik
hem van middag bedankt voor z'n brief en zal morgen uitvoeriger schryven. Ik zal hem zeggen dat ik jou en de kinderen
weer wil hebben. Zyn voorwaarde over Kultuurstelsel is diplomatiek, en is my een bewys dat van Zuylen (volgens R's
oordeel) my zal kunnen gebruiken. R. namelyk weet beter
dan iemand dat ik vóór het stelsel ben, tegen Vryen-Arbeid,
zoo goed en sterker dan hy. Het is een diplomatische manier
om een voorwaarde te stellen die geen bezwaar is, om zich
niet zonder voorwaarde te verbinden. 't Wil zeggen : „gut, we
nemen je niet omdat we in den brand zitten (dat is juist wèl
zoo ! In Holland is alles precies zooals ik voor jaren voorspeed
heb) neen, alleen omdat je nu 't kultuurstelsel wilt helpen verdedigen." Zie je, myn belofte (die ik gerust geven kan) moet
dan gelden als een offer van myn zyde. Ik ken dat.
Hoe dit zy, ik heb reeds geschreven dat hy daarop rekenen
kon, en in gemoede. Dat ik woedend was over de neuswyzigheid van de kamer die het regeren belette, en helpen wou om
den koning weer koning te maken. „Hy moet ook in 't staatkundige de kracht hebben om een nacht op den dyk doortebrengen" (zooals bij den watersnood) etc.
Maar let wel : morgen moet ik weer schryven ' en condities
opgeven. En nu kryg ik juist berigt van 't lukken der vertaling!
Alles op één dag!
En er zyn nog meer complicaties. Ik heb 't heel schraal en
schreef naar Antw. of ik daar voor geld een lezing kon houden.
Sedert 14 dagen wacht ik vergeefs op antwoord. Voor drie,
vier dagen schreef ik naar Maastricht om daar voor geld te
lezen, schoon dat bezwaar in heeft, wyl ik in Holland komende,
eerst in de gevangenis moet. Maar dat wou ik juist afdoen
want het geneert my in m'n bewegingen. Ik ben dus daarover
in besprek en heb (als Chateleux een avond voor my bespreken
kan, de nood is hoog !) om te animeren het onderwerp opgegeven : „Eenige opmerkingen over dramatische litteratuur, ge-

161
6 Multatuli Keur.

volgd door de voordragt van drie acten van een drama." Ik
moet wel zoo iets doen om te trekken. Als ik nu daar klaar
raak, als ze me laten lezen voor ze my in de gevangenis zetten,
dan stuit ik op een nieuw bezwaar. In 't halve drama dat ik
voor te dragen heb, komt een bespottelyke koning voor, die
in plaats van de ware belangen des lands te behartigen, zich
bezig houdt met lappen en banden etc. van uniformen. Dat
jureert nu natuurlyk weer erg met de onderhandelingen met R!!
En by dat alles schaarste van geld! Myn doel was met die
zeer attrayante lezing heel Holland rond te gaan om geld te
zamelen om jou te kunnen laten komen. Ga nu eens na hoe
alles zamenloopt I (VIII. 191-192.)
89.

Aan Tine. Keulen,

6 December 1867.

Lieve beste Tine, Hoor eens, er is een schyntje van licht!
Ik ben bang je te veel hoop te geven, maar ik mag toch niet
verzwygen dat er hoop is. Ik ben in onderhandeling met de
regering. Myn vordering is dat ik in staat moet gesteld worden
jou en de kinderen weer te krygen. Daar ga ik niet van af.
Ik ben beleefd maar forsch in myn eischep. „Men" wil diplomatiseren. Gister schreef ik: „Het is in 't belang der regering
van myn lans een vlaggestok te maken."
Je moet weten dat Holland in nood is. Ieder erkent dat er
een sterke poging moet gedaan worden om den boel in orde
te brengen. De kamer moet weer ontbonden worden, en 't
zal geschieden. De couranten weten 't nog niet, maar 't was
myn voorstel, en Rochussen schryft me dat het waarschynlyk
geschieden zal. Dan zal de roering onbeschryfelyk zyn en de
regeering zal moeite hebben zich staande te houden. Nu, ik wil
haar helpen. R., (schoonvader van den eersten minister)
schryftt my :
„Zoodra het zeker is (de kamer-ontbinding) spreek, ik met
graaf van Zuylen en welligt met een paar andere ministers
over uwe aangeboden hulp, en doe dan uitkomen dat dit eene
kracht voor hen zal zyn. Ik schryf u dan nader."
Ook vraagt hy, „wat er gedaan moet worden om my te
verlossen van die amsterdamsche historie?" (Vonnis, gevangenis
en boete.) Wel, die zaak annuleeren, dat is al heel makkelyk.
Hy weet dat de Havelaar te Edinburg ter perse ligt, en dat
de uitgevers my vragen om een naschriftje. Ik heb hem ge-
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schreven dat het nu van de Regering afhangt hoe dat naschrift
zyn zal.
Dus lieve hart, je ziet ik weer me als een oud konyn. Lang
kan de beslissing niet uitblyven. En de regering en ik hebben
reden tot spoed. Mogten nu de ministers (die echter onder R.
staan, hy is het hoofd op 't oogenblik) uit domme koppigheid
my versmaden lieve Tine, dan kan ik 't niet helpen. Ik
heb gedaan wat ik moest.
ik beken dat ik hoop. Ik wist dat Holland in de war zou
loopen, het kon niet anders, en ook dat men dan zou omzien
naar frissche krachten. Ik ben te zenuwachtig om je alles uitteleggen. Ik hoop, ik hoop ditmaal. ik droom van een schoone
triomf, en dan kryg jy je aandeel ! (VIII. 193-194.)
90.

Aan Tine.

Keulen, 14' D ecember 1867 .

Lieve beste Tine, ik heb je brief van den 9den. Nu, toen
had je myn laatsten van (ik meen) den Eden nog niet. Nu
is jou brief wel melancholiek, maar ik troostte my een beetje
dat je een of twee dagen daarna wat opgebeurd worden zou.
Nu, de zaken staan vry goed.
Een ding is lastig. Veel dingen gaan langzamer dan ik graag
wou. Dat kan ik niet veranderen. Maar op een goeden weg
ben ik. Ik begryp zoo dat je zit uittekyken. Myn vordering is
dat ik jou en de kinderen weerkryg, op die conditie zal ik
ze helpen.
Helpen zeg je? Ja ! Wat ik sedert jaren gepredikt heb, schynt
nu te blyken. Je hebt geen begrip van den toestand waarin
Holland verkeert. Ze zyn in een Babylonische verwarring. En
R. erkent ronduit dat ik een groote steun zou wezen. Hy heeft
het my nu al wel driemaal geschreven. Wat zyn wil aangaat
was ik al hersteld, en jy met de kinderen in den Haag. Hy is
zoo voor my als ik nog nooit iemand gehad heb. Hy is
om hem een zoen te geven. Die oude man schryft my allerliefste brieven, en spreekt met de ministers over myn herstel.
Doch hy zegt dat hy moe en oud is, en niet meer alles
kan doordryven. Ook wil hy niet meer te veel op zyn horens
nemen. Hy klaagt dat zyn geheugen weggaat, etc.
Ik namelyk heb er op aangedrongen dat hy de teugels der
regering zou vatten, en de kamer wegjagen (een beetje zooals
Bismarck in Pruissen) . Dat wil hy wel zien geschieden en
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maar zelf is hy te oud, zegt hy. 't Heeft dan ook
graag!
veel in zich. Goed ! Wat moet er dus geschieden? De andere
ministers moeten het doen, en ik hoop ook dat het er door zal
gaan, schoon de zoogenaamde liberalen erg daartegen
schreeuwen. Als R. het er door krygt, moet de tegenwoordige
minister aanblyven, (dit is nu de hoop) my herstellen. R. wil
het. Ik ben overtuigd van zyn goeden wil. Zyn brieven zyn
allerliefst. Doch ook de andere ministers moeten het goedvinden, en hy moet hen daartoe gezind maken. Makkelyk is
dit alles niet, want ik ben zeer compromettant. Je begrypt dat
het erkennen van my zekere demonstratie in zich sluit, een
soort van sprong door de ton. Maar ze hebben my noodig.
En dit is zeker, als ze 't niet doen, moeten ze er later toch toe
komen. Ik heb de toestanden goed ingezien. R. moet erkennen
dat myn staatkundige blik goed is.
Dat ik eens hersteld word, (en dan klim ik honger) houd
ik voor zeker, de vraag is maar of ik 't nu klaar speel.
Maar alles staat goed. Verbeelje R. wilde absoluut dat ik
van die gevangenis afkwam. „Gy moogt niet één dag voor die
—

malle zaak gevangen zitten" schryft hy, en zendt me een zegeltje
om aan den Koning te vragen van die zaak af te komen. Hy

zegt me: „schryf dat rekestje maar heel kort en eenvoudig" alsof
hy zeggen wil „ik zal 't hoodige er wel by zeggen !" Ook brengt
hy 't in verband met het in den Haag komen. Ik ben zoo goed
als zeker dat ik binnen weinig dagen geroepen word. Ik ben
intusschen bezig een stuk te schryven. dat R. waarschynlyk aan
den minister zal geven, of wel zal doen drukken (over Indië.)
Van avend schreef hy my (dat is van avend ontvang ik 't) dat
hy naar de 2de Kamer gaande my had willen telegraferen:
continuez et achevez, geteekend philo-multatuli = vriend van
m. Maar de telegrafeerlyn was in de war. Hoe vind je dat? Is
dat niet lief?
Dat „continuez" doelt er op dat ik hem de eerste vellen
al zond.
Afgescheiden hiervan hoor ik van overal dat men my begint
te zoeken. Van Helden kreeg een brief uit Engeland om myn
adres. De vertaling in Edinburg gaat voort. Ook verneem ik
van Huet dat er in Duitschland iemand niet den Havelaar bezig

is. Uit Indië (Semarang) kreeg ik gister een brief om medewerking aan een dagblad in zeer lieve termen. Kortom, alles is in
roering, en ik hoop, ik hoop ditmaal goed alles klaar te krijgen
(d. i. jou en de kinderen by me en hersteld in soliden werkkring.)
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Maar lieve, nu moet ik alles met overleg doen, en heb nu
aan jou maar één verzoek, dat je wel wordt. Och, dat is me
zoo'n bittere gedachte dat je lydt. Al de verdrietige uitdrukkingen in je brief kunnen me minder schelen dan dat je hoest.
Al 't andere hoop ik in orde te brengen. Zelfs dat je je moet
bekrimpen met geld, drukt me op 't oogenblik niet zoo erg,
wyl ik zoo'n hoop heb dat alles zal geredresseerd worden.
Dat R. de zaak nog niet heeft afgedaan wacht op
kamer-ontbinding, en dat staat weer in verband met andere
dingen. Aardig dat ik van hier uit op die ontbinding aandrong
err dat dit nu juist zoo'n twistappel geworden is. De koning
weifelt lang. Ik schreef aan R. dat niet alleen dit moest geschieden, maar ook de Grondwet veranderd ! Wat vroeger of
later moet dat!
Ik heb inderdaad alle hoop op herstel, en dan later zelfs
op een groote carrière. Nu, dat is nu van myn kamertje in
Keulen uit, geen kleinigheid, en ik zou vol moed zyn als jy
wel was. Wat R. kan doen doet hy, dat is zeker. 't Is maar
jammer dat hy niet te forsch zich op den voorgrond stellen
wil. Gister avend zond ik hem 't rekestje voor den koning.
Hy had er den minister van justitie al over gesproken. Lief,
niet waar, dat hy zelf me een zegeltje zond? Ook zond hy
me tweemaal f 25. Dat is niet veel zal je zeggen. Ja, maar hy
moet me meer geld zenden als ik hier vandaan ga naar
den Haag.
Een ding is komiek. Wel driemaal, heb ik hem geschreven
dat hy ook moet aandringen op m'n herstel als de minister
wèl aftreedt, en dan juist om aan Thorbecke, in my, een doorn
in 't vleesch natelaten. Daarop antwoordt hy niet. Misschien
durft hy niet te schryven. Hy vraagt me zyn brieven te verbranden, schynt dus zeer voorzigtig te zyn, en wacht misschien
tot ik in den Haag kom om mondeling alles te regelen.
Verbeelje Huet, die zeer solide vriendschappelyk is, had gehoord „dat jou positie zoo verbeterd was." Ik heb hem beter
ingelicht, en hoop dat het aan Potgieter komt. Ik ben nu erg
in de weer met myn stuk voor R. maar denk er aan om zelf
aan P neen, dat niet. Dat zal ik doen als ik wat verder
ben, en zekerheid heb. Och, houd je nog een beetje goed!
(VIII. 194-198.)
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91.

Aan Tine.

Keulen, 20 D ecember 1867.

Ik schreef je dat ik gister avend een brief van R. wachtte.
Nu die kwam van morgen vroeg. Alles zeer goed ! Ik heb zeer
veel hoop. Dus wees maar heel opgeruimd, en houd jy je goed.
R. is waarlyk` allerliefst. Hy schynt het er op te zetten om
me nu eens flink te helpen, waarlyk als 't nu misliep, is het
zyn schuld niet. Maar 't zal niet misloopen. 't Eenige is dat
alles langzamer gaat dan ik wilde. R. klaagt er zelf over.
Komiek dat hy, eigenlyk aandoenlyk goedig, juist doet wat
ik wil. Ik vraagde hem myne brochure te doen overschryven,
zóó en zóó (half blad en maar aan een kant beschreven om
gauw klaar te zyn voor den druk als ik in den Haag kom)
en hy zegt dat hy dat precies zoo zal laten doen.
Ik verzocht hem om Huet te spreken, en hy heeft Huet al
laten roepen, en hem zelfs gezegd dat hy (Huet) den tyd maar
moet bepalen om dan thuis te zyn, om geen vergeefsche reis
te maken.
Myn zaak over de gevangenis (zegt R.) is „in behandeling."
Hy vertrouwt dat dit wel goed zal komen, maar klaagt over
de langzaamheid „in Holland".
„Zoodra die zaak in orde is, zegt hy, moet gy hier komen,
en ik zal u in persoon voorstellen aan Graaf van Zuylen" den
chef van 't kabinet. Van Zuylen heeft namelyk reeds een gedeelte van myn stuk gelezen.
Ook had ik Rochussen gevraagd myn stuk aan Huet te laten
lezen om diens oordeel. En ook dat zal hy doen.
Dan schryft R. dat hy my voor de komst in den Haag „geld
geven zal, of liever leenen om het gelyk hy hoopt dat kunnen
zal, het eenmaal uit myn overvloed terug te geven."
Is dit alles niet lief?
Tineke, tineke, nu zie je wel dat ik trouw schryf nu er iets
goeds is!
Ik gis en vrees wel dat ze me in den Haag zullen
inpakken door vriendelykheid en my daardoor verzwakken.
Maar ik hoop iets goeds te bedingen. Ik moet in staat gesteld worden jou te laten komen met zekerheid op een rustig
eigen home.
Wees nu niet geagiteerd als 't nog eenige dagen duurt ! Bedenk dan dat alles goed staat, en ik eenvoudig wacht. Ik mag
niet bederven door aandringen.
Ik verzeker je dat ik al uitzie naar advertenties van huizen
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te huur! Ja, en de verdeeling van de kamers. Myn beste Edu
en myn flinke Non zullen ieder een kamertje hebben, goed
ingerigt. Ik kan me zoo verdiepen daarin. En jy zult vertroeteld
worden. Ik denk zoo aan warme kleeden voor je voeten, en
een prettige kachel die makkelyk aanblyft. 't Moet een open
haard zyn. En je krygt een warme chamberlouk en een heele
makkelyke stoel. En ik verheug me zoo de kinderen te zien
eten. En ieder moet een dag zyn keus hebben, en vrydags visch.
En je krygt al myn werken netjes ingebonden.
De schulden kan ik niet betalen, dat zou te veel zyn, maar
wel heb ik een regeling gemaakt, dat we hoop ik eerst rust
zullen hebben.
Ik sla maar altyd aan jou over wat ik aan de regeering vraag.
De uitlegging is te lang. De hoofdzaak wat jou aangaat is dat
je comfortable by my kunt zyn, zonder angsten. Ik zal je alles
vergoeden, hoop ik. En als je dan eens weer komiek bent, dat
ik om je lach. Ik heb gisteren gezongen.
Mimi is een toonbeeld van trouw en moed geweest. Ze heeft
honger geleden. Niet by wyze van spreken, maar inderdaad,
en nooit heeft ze geklaagd. Ze heeft my letterlyk in 't leven
gehouden. Nu maakt ze (omdat ik drukte heb) de stukken voor
de courant. Ik heb al aan Huet geschreven dat ik al gaat
het my goed dat wil aanhouden. Het geeft f 25 's maands
en vry haarlemmer courant. Dan kan je op de hoogte blyven
van de zaken, daar de haarlemmer tegenwoordig goed is. Hy
behandelt al wat er voorvalt.
Er is ontzettende spanning in Holland, en eigenlyk overal in
Europa. Ik voorzie groote stormen!
Toen ik sprak van een huis huren dacht ik aan den Haag,
want ik heb zoo'n idee dat ik je daar ontvangen zal. Hoe lang
daar zyn? Later naar Indië gaan? Dat weet ik niet. De hoofdzaak is, dat ik weer aan den gang ben.
Ik had je graag meer gezonden dan die ééne thaler, arme
meid ! Dat kan ik nu niet. Houd je taai, zooals altyd. Kyk, ik
kon nu wel aan R. schryven dat hy je iets zond, en hy zou
het doen ! maar ik moet de relatie eenvoudig houden. Dus,
lieve, houd je goed en sterk. Zoo spoedig ik maar kan, zal ik
je te hulp komen.
Ik hoop dat Potgieter, opmerkzaam gemaakt door Huet, begrypen zal dat je niet uit den nood bent.
Huet is een solide bondgenoot ! Dat hy naar Indie gaat is
goed voor my, voor zyn invloed dáár, maar hier in Holland
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zal ik hem zeer missen. Hy is droog (dat zegt hy zelf) maar
men kan zoo op hem rekenen. Myn beste vrienden zyn altyd
zoo droog geweest, dat weet je. Ik houd erg veel van algebra
en meetkunst in vriendschap.
Eigenlyk had ik dezen nog willen verzenden met de spoor
van half twee. Dan doe ik hem in de wagon-bus en zie hem
vertrekken. Maar gewoonlyk schryf ik dan langer, zoodat het
te laat wordt om my voor 't uitgaan te kleeden, en dan gaat
mimi op 't nippertje.
En nu was deze niet klaar. Want ik moest ook schryven
aan R. en die spoor gaat nagenoeg op denzelfden tyd. Zoodat
mimi nu met den hollandschen brief weg is, en niet met dezen.
Nu je hebt dien van gister. Dat ik je nu zoo spoedig schryf
is omdat ik sprak van een brief van R. dien ik wachtte. Nu hy
schryft allerliefst. De klagt is maar dat alles langzamer gaat
dan ik wilde.
Dat plan om my voor te stellen aan van Zuylen, den minister
van Buitenlandsche Zaken en chef van 't Kabinet, is bonsigne,
vooral daar ik herhaaldelyk heb aangedrongen op kracht naar
buiten tegen Bismarck en de veroveringszucht van Pruissen.
Ik zie kans Pruissen een beetje te breidelen, en daarop heb ik
in myn brieven aan R. herhaaldelyk gedoeld.
Dat ik Huet, die in Indie veel invloed hebben zal, met R.
in aanraking bragt, is zeer mooi geslaagd. Huet zelf zal gefrappeerd zyn, dat hy — nadat ik verlof van hem kreeg om
hem te noemen zoo per omgaande direct uit den Haag
ontboden werd. Van hemzelf heb ik daarvan nog geen berigt,
doch R. schryft dat-i 't gedaan heeft. Vind je dat niet aardig?
Geef me een prysje over myn manoeuvreren. Ik schryf en regel
nu alles te gelyk en 't marcheert goed. Dit is nu tevens een
regtvaardiging van myn lang nietsdoen. Ik lette wel op ! Als
ik niets deed was er niets te doen. Je ziet hoe ik op z'n tyd
uit den hoek ben gesprongen, net als een kat, die „uren lang
gedoken zat."
Ik ben zoo opgeruimd ! Je hoeft niet te schryven, hoor ! Maar
wil je zonder vermoeienis een woordje zenden, heel graag!
Frankeer niet. Ik heb R. geschreven dat hy my zenden moet.
Hy doet het zeker. Komiek, he?
Maar dat is niet het geld waarvan ik jou steunen kan. Het
is om hier schoon schip te maken en in den Haag te komen.
Daarvoor moet ik het dus houden.
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In een myner vorigen schreef ik je voorzigtig te zyn in je
mededeelingen aan Stéfanie. Al myn schulden aftedoen is onmogelyk. (Later wel.) Ik heb er al een lyst van, eii 't is om
te schrikken ! Indien ik wat geld in handen kryg zal ik zeer
moeten oppassen. Ook in Holland zal ik niet bluffen, en
er zal geen reden toe zyn. Ik weet hoe moeielyk het is om
f 10 te betalen met f 1, en toch zal ieder die wat hebben moet
over my heenvallen. Spreek dus enkel van begin van herstel,
niet van herstel.
Wat zal Edu bly zyn! En Non ! Ze zullen een goed vadertje
aan my hebben. Ik zal met hen naar Scheveningen wandelen,
en in 't Bosch, en ik zal hen veel genoegen doen. Daar vermei
ik me al in. En jou vooral! Dag beste Tine, nu ga ik me kleeden
en naar een koffiehuis wat couranten lezen. Van 't geld dat
ik van R. wacht, moet ik myn horloge en mimi's horloge en
haar doek terug lossen. De nood was hoog toen ik 27 november
deze zaak begon. We hadden niets meer om te verpanden.
Maar nu zal 't spoedig uit zyn! Dag beste meid! Dag lieve
kinderen. (VIII. 198-203.)
92.

Aan Tine.

Keulen, 31 D ecember 1867.

Lieve beste Tine. Ik schryf je om je niet vergeefs te laten
uitzien, maar nieuws heb ik niet. Misschien komt er nog een
brief van R. voor ik dezen verzend, want ik wacht al sedert
drie dagen tyding en geld.
Als ik in den Haag ben zal ik een ingewikkeld spel te spelen
hebben. Je moet begrypen dat ik de Regering inderdaad helpen
kan. En dit gaat niet alleen Indië aan, maar ook de binnenlandsche zaken en vooral de verhouding met Pruissen! Ik
schreef aan R. dat Holland, als 't niet flink zich tot groeien
zette, naar de maan was, en gaf reeds in een paar woorden
een wenk van wat er moest gedaan worden. (Belgie verdeelen
tusschen Holland en Frankryk, vlaamsche beweging en voormuur tegen Pruissen.) Hy antwoordde my dat hy zelf reeds
vroeger daaraan gedacht had, en my eene door hem geschreven
memorie zou laten lezen, noodra ik in den Haag was. Ook
schreef hy dat hy me aan den minister van buitenl. zaken zou
voorstellen (dat is graaf van Zuylen de neef van zyn schoonzoon. De laatste is gezant te Parys.) En ook met binnenl.
zaken kom ik in aanraking. De minister (Heemskerk) neemt
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pr interim justitie waar. Hy behandelt dus de zaak van dat
malle vonnis. Later zal ik met hem te doen hebben over de
verkiezingen. 't Is wel mogelyk dat ik mezelf candidaat stel.
R. heeft volgens Huet over my gesproken „met belangstelling
en onderscheiding" en schreef Huet verder „het kwam my
voor dat alle maatregelen genomen zyn om u met eere te doen
terugkomen." Dus lieve beste, alles staat goed, als ze nu maar
wat vlugger waren ! En dat agitante wachten doet me zooveel
kwaad I Ik heb moeielyke dingen te overpeinzen, en kan nu
niet naar myn zin denken. Ik ben uit myn humeur, doch heb
tot nog toe gezorgd dat het niet bleek uit myn brieven.
(VIII. 203-204.)
93. Aan Cd. Busleen duet.

Keulen, 8 januari 1868.

Waarde Heer Huet. Ik ontvang uwen brief van 6 January,
en zie dat de f 25 weg zyn.
Myn toestand is om te vertwyfelen. Per gratie zit ik. Binnen
weinige dagen moet myn goedje, twee koffers met papieren
en boeken en een schry taf el, op de markt verkocht voor stadsbelasting. En myn kamer zal ik moeten verlaten. R. gedraagt
zich infaam.
Nog heb ik hem myn meening niet gezegd, maar op den
duur kan ik 't niet inhouden. Ik had tydens de onderhandelingen
met hem alles afgewezen en verzuimd. Lezingen, myn drama,
het aanbod Locomotief (door Noman) die me zeide „dat ikzelf
maar de voorwaarde te bepalen had."
Kortom ik rekende op zyn hulp. In z'n laatste brief voor
den verlorene zei hy : „ik leen het u, gy zult het hoop ik
kunnen teruggeven van uw overvloed."
En o god, dat schreef ik ook zoo bly aan m'n vrouw ! Ik heb
nog niet de moed gehad haar de zaak mede te deelen. 't Is
in haar toestand als een moord.
Ik heb geen abonnement op de kólnische kunnen nemen,
zoodat ik niet weet van waar ik myn bulletintje zal halen. Ik
zal proberen in een koffiehuis, doch ook daartoe zal ik eerst
een thaler moeten leenen in den winkel waar ik anders sigaren
koop ('t adres Bergrath.) Ik zie er tegen op en weet niet
wanneer ik 't zal weergeven.
Gy zyt volkomen verantwoord met de verzending. Ikzelf
kon niet anders bedoelen dan op de gewone wyze die altyd
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goed ging. En let wel, myn verzoek was op de post gedaan
voor ik 't stelen van de , 200 wist. Anders had ik misschien
nog gezegd te recommanderen daar de dief op myn adres
attent was. (VIII. 144-145.)
94. Aan Yine.

K eulen, 16 januari 1868.

Wat ik na myn vorigen heb uitgestaan is niet te beschryven.
Het is nu goddank voorby, maar die halve maand weegt zwaar.
Den 31 sten december zat ik zooals je gezien hebt op geld
te wachten. Het kwam niet.
Maar al dien tyd zat ik, en op 't oogenblik nog, zonder
geld. Eindelyk kwam R.'s briefje dat gratie geteekend was,
(nu, dat is zoo, vandaag kreeg ik 't officeel stuk) dat hy de
ministers spreken zou, en dan nader berigt doen. Den volgenden dag : dat hy ziek was!
Intusschen geen geld. Hoe ik 't maakte om in leven te blyven
is een kunststukje geweest. Mimi heeft veel te tobben gehad,
en had ook erg te lyden van myn stemming. Ik was als dol.
't Is dan ook niet te beschryven hoe alles zamenliep.
Verbeelje door hulp van Nahuys heb ik inderdaad zekere
indice van den diefstal (althans iets, dat de moeite waard
was om nategaan) ik zend de stukken en opgaven aan
Rochussen. Daar was iets in als:
„Je verwonderde je dat ik dien brief niet zou ontvangen
hebben, ziedaar, onderzoek, en zie hoe ik onderzocht heb!"
Daar over was hy weer kwaad en antwoordde : „Draag dat
aan een ander op!" Ik bragt hem onder.'t oog dat hy me dan
niet had moeten provoceren door toon en niet weer zenden.
Ik heb hem geschreven : „als ik uw toon zoetsappig had opgenomen had Uwe Exc. het regt gehad my voor een ellendeling
„te houden. Ik heb geen genoegen in 't rondloopen om f 200,
„maar Uwe Exc. vraagde om informatie. Toen moest ik het
„op haren en snaren zetten. Wat my betreft ik geloof myn tyd
„nuttiger te kunnen besteden. Bovendien alle menschen met wie
„ik over die ongelukkige f 200 in aanraking kom begrypen
„niet dat het waar kan zyn, omdat zy geen f 200 ongerecom„mandeerd op de post zouden doen. Wie dat dan doet, zegt
„men, moet het herstellen."
Intusschen wist ik den 2, 3, 4den niet hoe 't loopen zou en
moest maatregelen bedenken om my te helpen als R. my op
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den duur in den steek liet. (Bedenk, dat ik uit gebrek stukken
uit Edinburg, die niet hoog genoeg gefrankeerd schenen, moest
afwyzen.)
Nu, voor 6, 8 dagen schreef ik een uitvoerigen brief aan
Fop Smit, die groote reeder aan den Kinderdyk. Dat is een
uitgebreide familie. Voot een jaar was ik van Antwerpen uit,
met hun stoomboot by hen geweest (een avend en nacht) en
had toen by 't oudste lid tot 4, 5 uur 's nachts zitten praten.
Die menschen bevielen me zeer goed. Eenvoudig en flink. De
vrouw van den oudsten zoon scheen myn Ideen van buiten
te kennen en velen daar aan huis. Ik vertelde hun myn historie,
en zei dat ik een paar honderd gulden noodig had.
Gisteren een hartelyk telegram, en ze zullen aan myn verzoek voldoen.
Zoodra dat geld komt, kan ik dus naar den Haag, maar
ik ga niet voor R. my roept. In eiken brief, (ook de kwade)
staat : ik zal de ministers spreken en u den uitslag mededeelen.
Dat moet hy me eerst leveren voor ik kom.
Als ik nu vandaag of morgen dat geld ontvang kan ik
regeling maken. Ik heb goeden moed.
Aan R. heb ik komieke dingen geschreven o. a.
„het is maar beter dat u my voortaan terstond gelooft, dat is
eenvoudiger en gemakkelyker."
„Schaamt de minister van Oorlog zich niet, door te spreken
van een „linie" van verdediging? Dat is leege praat. De linie
die verdedigd moet worden is de grens. By oorlog met Pruissen
wil ik my verbinden (als men my ten minste het hollanderblyven voor dien tyd niet onmogelyk maakt) op die linie te
sterven."
(En dat meen ik. Ik wil die vervloekte Pruissen niet in ons
land zien!)
„Laat eens een uwer zoons, even als ik gedaan heb, de krygsgeschiedenis bestuderen, dan zal hy zien dat:
„krygskunde is lafhartigheid met rang van wetenschap."

„een veldslag is een weddingschap wie 't langst zyn lafhartigheid weet te verbergen;"
(By Lutzen : Gustaaf Adolf, en by Dresden : Napoleon waren
beide partyen weggeloopen.)
„een oud soldaat is een oud wyf."
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(Natuurlyk. Hy leert van z'n jeugd af, te rekenen op z'n
neven-, achter- of voorman. Nooit als persoon op zich zelf.
enz. enz.
Ik kan Huet niet genoeg roemen. Hy is zoo stevig. Zyn
woord is stipt. Hy wil nu de schade dragen van die verloren
f 25, maar dat is onregt. ik verzocht hem die te zenden, en
keurde dus de gewone wys goed.
't Is een geluk dat ik straks geld wacht, want ik heb letterlyk
niets meer. Zelfs geen stukje lak om te zegelen.
Dag lieve beste Tine, houd je goed. Denk dat ik doe wat
ik kan. Dag beste kind, dag! Ik heb de beste hoop. Vooral
(VIII. 204 207.)
nu ik me weer zal kunnen roeren.
-

95. Aan Tine.

Keulen, 18 januari 1868.

Lieve beste Tineke. Gister zond ik je een gerecommandeerden, zonder geld. Nu, hierin zyn 10 thaler en (als je ze missen
kunt) voor de kinderen ieder één.
Ik kreeg geld van Kinderdyk f 300, maar kan je niet meer
sturen dan dit beetje omdat ik werkelyk veel heb uittegeven
om klaar te zyn als Rochussen my roept. Want zyn laatste
woord is nog altyd: „Ik zal de minister spreken en u berigt
doen." Daarom kryg je nu zoo weinig. Ik moet zwarte kleeren
bestellen, goed lossen enz. Ook moet ik aan Chateleux fr. 100
terug geven.
Dag lieve beste Tineke. Ik heb op 't oogenblik drukte. Dag
(VIII. 207.)
kinderen !

96. Aan Tine.

Keulen, 21 januari 1868.

Beste hart. In haast veel goeds.
Ik ben naar Maastricht geweest, Chateleux is allerliefst.
Thuis komende een brief van den schotsen uitgever met
geld, een wissel. Van middag zend ik weer 10 thaler. Ik heb
geen tyd. Veel goeds, Hoop, hoor!
Uit politiek blyf ik nog eenige dagen in Keulen. Ik wil geroepen worden, dat was de afspraak met R. En ik wil niet
pretext geven om te zeggen waarom kom je vóór ik je riep.
(VIII. 207.)
Dag beste Tine.
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97. Aan Cd. Busken duet. Den Nag, 7 Maart 1868.
Ik ben in den Haag. Eindelyk ! Na myn gewurm sedert
29 Nov. eindelyk hier. R. heeft het druk met de Kamer, en ik
zal hem van avond 8 uur spreken. Ik heb weinig idee van de
zaak en kwam slechts pour acquit de conscience. Kon ik 't
zoover brengen, dat ik myn vrouw en kinderen van Milaan
kon verlossen, dan ben ik tevreden. Maar daartoe is betrekkelyk veel noodig. ik moet weten waar ik hen ontv. kan.
Dat ik u in zoo lang niet schreef, was uit verdriet. Hoe ik
dit jaar geleefd heb is niet te beschryven. Het tobben om in
't leven te blyven absorbeert myn leven. Dat is jammer.
Ik wenschte u gaarne te spreken, en vraag u of 't u schikt
dat ik Zondag eens, heen en weer op één dag, overkom? Ik
houd uwe invitatie om te logeren voor vervallen, daar gy zelf
nu op uw vertrek staat, en de wanorde van zoo'n aanstaand
opbreken, groot is. Dus dat is beter niet. Maar u spreken zou
ik gaarne willen. Het schryven verveelt me gruwelyk.
Antwoord my s. v. p. in het hotel Toelast.
Ik ben wel nieuwsgierig naar den afloop van myn gesprek
met R. Hy zelf schryft me dat de toestand (der Regering?)
critiek is. Verdient ze beter? (VIII. 153-154.)

98. Aan Cd. Busken

Den maag, 23 Maart 1868.

Hierby Erdan, la France 2Vtystidue en een pakje zegeltjes
voor Gideon. Er is veel kaf by, maar misschien een enkel
graantje, dat hy gebruiken kan.
Hierby ter inzage de brief van de Locomotief-uitgevers. Ik
had verzocht my wat tyd te gunnen voor ik antwoordde.
Nu zal 't by 't mislukken myner Haagsche expeditie —
tyd zyn te beslissen; of ik zoo iets doen kan. Ik vrees : neen.
Zoo'n courant schynt alleen scherpten en vittery te kunnen gebruiken, en dat kan ik niet leveren op kommado.
Wat ik, om overigens myzelf te zyn, zou noodig hebben,
ware het verhoogen van 't Haarlemsch honorarium, en daar
nu de heer (Enschedé) op dat voorstel „Né" zeide, moet ik
iets anders bedenken om in 't leven te blyven.
Eén ding is jammer. Al ben ik nu in den Haag niet geslaagd,
toch heb ik aan R. en v. Z. gemerkt, dat ik in hunne oogen
waarde heb. R. en ook v. Z. bekenden dat myn steun het
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Ministerie aangenaam wezen zou, ja, v. Z. vraagde er om.
Welnu, dit belemmert my nu in het vinden van middelen om
in 't leven te blyven. Indien ik nu voordragten ga houden die
onweêrig zyn, snyd ik my de mogelykheid af om later door
publieke verzoening met de Regeering, in staat te worden gesteld myn vrouw en kinderen terug te krygen.
De stemming die ik in den Haag waarnam, kan later gebruikt worden, indien ik nu wacht, en zwyg. Maar uit armoed
kan ik niet wachten. Dat is jammer. Uwe Courant ware 't
eenige en dat wil Mr. E. niet. Zonderling, de man had een
roodkatoenen das om. ik dacht dat zulke types uitgestorven
waren.
Ziet ge kans op die zaak terug te komen al zoude ik
daarvoor in de buurt moeten komen -- gaarne.
Erdan hoef ik niet terug te hebben, (ik heb nog zooveel dat
u behoort, maar den br. van Van Kesteren wel. (VIII. 168-169.)
99.

Aan 7 Ierman van Duyse. Den 1taag,
-

18 Februari

1869.

En nog iets ten bewyze dat zy niet gelooven. Zaagt ge
ooit neen, dat deugt niet want er zyn uitzonderingen —
maar ik vraag of niet byna algemeen, zy die van God en
eeuwigheid beweren iets te weten, nogal vasthouden aan zeer
ongoddelyke en onëeuwige dingen? Dat zou anders zyn indien
zy overtuigd waren!
Gy zyt erfgenaam van millioenen. Morgen treedt gy in 't
bezit van schatten.
ik wensch u geluk en verzoek u een paar cents te leen.
Ik heb honger en wenschte
Merci ! Ieder 't zyne. Goede vrienden, maar elkaer uit
den zak blyven. 't Hemd is nader dan de rok. Ik heb een
principe myn centen zelf te behouden. Bovendien ik heb vrouw
en kinderen, etc. etc.
Eilieve, waarom is die aanstaande millionair zoo gehecht aan
zoo'n nietigheid? Zou hy wel zoo heel zeker zyn dat hy
erven zal?
Verbeeld u, een eeuwigheid van geluk voor zich te hebben,
en dan nog zoo gehecht aan zulke beuzelingen als dit leven
aanbiedt? 't Zou my niet de moeite waard zyn, my, die geen
erfenis te wachten heb ! Zoolang er slotenmakers en notarissen
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zyn, geloof ik niet aan 't geloof der maatschappy. Men dringt
het zichzelf en anderen op. Bovendien 't is de zeden, 't is
fatsoenlyk, c'est bien porté !
Dat „onf atsoenlyke" is de klip waarop de meeste novateurs
gestrand zyn. De meeste hoofden der fransche revolutie waren
het. Socrates was het. Jezus was het! We weten slechts van
z'n kruisdood Wees verzekerd dat hy lang voor Golgotha
gekruist werd. Golgotha was zyn lyden niet, dat was 't eind
van z'n leed ! Ik zal me (indien ik werken kan, want veelal
word ik gestoord en dat storen is myn Golgotha !) nu,
als 't kan, zal ik my door Fancy eens laten vóórzeggen wat
Christus geleden heeft, voor de domme meeloopers 't de moeite
waard vonden het op te schryven. Ik ben zeker dat hy expres
en met Ostentatie werd voorbygegaan by 't rondzenden van
billets de faire part der familie Kajaphas. Hy alleen onder al
de berg- en woestynredenaars was geen ridder van den Joodschen leeuw. Zyn artikels in de courant werden niet beantwoord, by letterkundige congressen ignoreerde men hem, en
de sage dat-i — als Nazarëer of Essëer lang haar droeg
tenzy dit een wulps histérische speculatie van monniken-

schilders is geweest om hem in 't oog der vrouwen tot een
mooien jongen te maken)
Nu ik gis dat geen fatsoenlyk haarsnyder in Jeruzalem
hem bedienen wou.
Ik moet dan ook bekennen dat zyn heerlyk : adderengebroedsel en gewitte graven heel onfatsoenlyk in de ooren klonk, foei!
(V. 39-40.)
100. Aan Wax
ax 7Zo o s es .

Den Haag, 12 November 1869.

Beste Rooses ! Ik dank zeer hartelyk voor uwen vriendelyken
brief die my des te aangenamer was wyl ik in den laatsten tyd
veel onvriendelyks had „genoten." (Germanisme.)
ik spreek byna niemand, en voel me in Holland eenzaam als
in een steppe of prairie. In den huiselyken kring tracht men
my te vergoeden wat de wereld my onthoudt, en myn gezin
zoude daarin ruimschoots slagen, indien ik niet gedurig als
de vlinder uit Idee -- naar buiten werd gedreven om honig.
Myn gezin is allerliefst, en ik hoop dat ge dit eenmaal zien
moogt. Zoodra ik my wat beter bewegen kan, zal ik u noodigen
de vacantiedagen met uwe echtgenoote, by ons door te brengen.
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Dit wacht op eene zeer prozaische zaak. Ik zoek middelen
om myne Ideën voor eigen rekening uittegeven. Als ik daarin
slaag, zal ik allerlei lusten kunnen involgen, en daaronder behooren de invitatien aan de vrienden in Gent en Antwerpen
die my hartelykheid betoonden. Eigenbelang! Ja, want ik stel
er prys op van zeer naby gezien te worden.
Wat uwe vraag aangaat, antwoord ik : zeer gaarne. Het zal
me een waar genoegen zyn in Gent te komen.
En ook te Antwerpen wilde ik zeer gaarne spreken, maar
ik weet niet hoe ik daar aangeschreven sta. Ik vrees dat de
goede gulle de Geyter soms uit hartelykheid meer doet, dan
ik van hem vergen mag.
De gewone loop eener lezing in die stad is, dat het franschgezind bestuur van den Cercle art. & litt. allerlei bezwaren in
den weg legt, De Geyter moet zich dan veel moeite getroosten
om die tegenwerking te overwinnen, en dit gelukt niet altyd.
Daar hy doorzettend en welmeenend is, volgt er dan op zoodanige mislukking eene convocatie van „vrienden" en daaronder zyn er die ik verdenk van hoe zal ik 't uitdrukken
om wáár te zyn zonder onregtvaardig te wezen van : vertoonzucht. ik weet niet of de firma de Vries en te Winkel
dit woord gebruiken kan, maar 't drukt vry wel uit wat ik meen.
Die opmerking had ik reeds lang gemaakt, doch geen lucht
gegeven aan myn indruk, tot ik op zekeren morgen, in een
onbewaakt oogenblik, één der vrienden ronduit zeide, hoe ik
over zekere sympathien dacht. Dit werd euvel opgenomen,
en ik weet niet hoe wyd de kringen zyn die myn in 't gemoed
van dien man geworpen steen heeft veroorzaakt.
Ik vrees zelfs dat ze zich hebben uitgebreid tot de Geyter
zelf, en dat zou me leed doen.
Hy weet niet op welken grond ik zekere al te sympathieke
praatjes met wrevel terug wees. Om myne redenen te kunnen
beoordeelen, zoude men tevens de ondervinding moeten kennen,
die ik op dit terrein, ook elders, opdeed.
In Friesland deed men my, juist een jaar geleden, beloften
die my bewogen myne familie uit Italie te laten komen. Toen
ik my later op de gemaakte afspraken beriep, ontving ik eerst,
dagen lang, geen antwoord, en eindelyk na verdrietig
wachten twee hazen, met de mededeeling dat men geen
woord houden kon: „omdat de menschen zoo lauw waren."
Zy, die lauwe menschen, waren : de man zelf die er over
klaagde, want hy had my verzekerd, my te zullen steunen, en
177

door zyne oneerlykheid ben ik in zeer moeilyke omstandigheden geraakt.
Zulke ervaring maakt bitter, en 't verdrietigst is dat de uiting
myner klagt soms hen kwetst, die aan de zaak geheel onschuldig zyn.
Ik vrees dat dit ook te Antwerpen heeft plaats gehad, en
daarom zeide ik : ik weet niet hoe ik daar sta.
Maar juist uw vriendelyk aanbod om my ook dáár eene
lezing te verschaffen, zoude my licht in de zaak kunnen geven.
Ik stel u voor, dezen brief aan onzen de Geyter te zenden. Ik
hoop dat hy er geen jota van begrype. Dit zou my een bewys
zyn voor de bescheiden lengte van den radius der kringen
die myn steenworp te voorschyn riep.
Als ik weer op de wereld kom maak ik eerst werk van geld.
Ik zie dat er weinig goeds te verrigten valt, zonder de onafhankelykheid die alleen daarvoor schynt te koop te zyn. Hoe
Jezus, Plato, Socrates (sans comparaison) 't gemaakt hebben,
hun woorden ingang te doen vinden zonder koetsier met bont
op de kraag, is me een raadsel. 't Zal aan 't klimaat liggen. En
zelfs de ton van Diogenes doet denken aan zekere noodzakelykheid om zich te onderscheiden door eene in 't oog vallende
livrei. 't Is de vraag of Jezus en Socrates zoo ongelukkig aan
hun eind zouden gekomen zyn, als ze hunne huishouding
by gebrek aan paleizen en hoofsche omgeving, dat ook probaat
is! op Diogénische wyze hadden ingerigt. Wie wysgeer zyn
wil moet boven of beneden bekrompenheid staan.
Nog eens dank voor uwen hartelyken brief. Ik zal te Gent
komen, zoodra gy eenen dag bepaalt.
(IX. 11-13.)

—

101. Aan A. van der ghinst.

Wl ainz, 15 X ei 1870.

Eerst heden ontving ik uwe brieven van 23 en 25 April. De
plaats waar ik u schryf verklare de vertraging. Ik zwerf, als
byna voortdurend nadat ik de provincie Lebak op Java verliet.
Holland straft myn plichtbetragting zonder genade.
By voortduring legt men het er op toe, my 't leven onmogelyk
te maken. Ik hier, en myn lief gezin in den Haag, stryden
eenen dagelykschen stryd tegen gebrek.
De wyze, waarop men in Holland my vervolgt, is vreeselyk.
Myn arbeid wordt versmaad, myne handelingen en bedoelingen
gelasterd. Men belet my bakker en vleeschhouwer en huis178

eigenaar te voldoen, en vertelt dan overal: dat ik zoo'n bezonder slecht mensch ben, die „huisheer, slagter en bakker niet
betaalt !"
Voor circa zes weken, dreef de nood my van buis. ik vertrok naar Duitsland om, zoo mogelyk, de Duitse vertaling van
den Max 1 lavelaar te plaatsen. Maar de uitgevers hier zyn
niet te bewegen tot eene onderneming, die buiten hun gezigtskring ligt. Wat weet men in 't verwaande Duitsland van 't
landje „waar platduitsch wordt gesproken"?
Toch zoude ik misschien geslaagd zyn, vooral door het
wyzen op de zeer hoogdravende beoordeelingen van den M. 1-t.
in Engeland, indien ik my behoorlyk hadde kunnen bewegen.
Maar geldgebrek houdt my gevangen, zoodat ik noch naar
Leipzig kan gaan den focus van den boekhandel noch
zelfs myn brieven frankeren.
Sedert maanden tracht ik te vergeefsch mynen arbeid te
plaatsen op een wyze, die my en de mynen zou kunnen behoeden voor gebrek. De tegenwerking in Holland gaat zoo ver,
dat zelfs de groote winst, die myn geschryf oplevert, niet in
staat is de uitgevers te bewegen my ten dienste te staan, altans
niet de zoodanigen, wier middelen zouden gedoogen my te
betalen. En daaraan heb ik behoefte.
Sedert weken bood ik myn drama Porstenschool, het stuk
over T rye studie en meer zaken ter verkoop aan. Men antwoordt my niet eens. De oorzaak is, naar ik van ter zyde verneem : „Dat ik zoo'n byzonder slecht mens ben!"
Zoo antwoordt Nederland op den 7VCax navelaar i
Nooit is een sylbe weerlegt van wat ik als feit openbaarde,
noch omtrent de gruwelen, die daar ginds plaats hebben, noch
omtrent de gewetenloosheid dergenen, die tot tegengaan geroepen zyn, noch aangaande myne pogingen om daaraan een
eind te maken. Integendeel, ieder erkent volmondig de waarheid
van wat ik zeide, in het boek waarin ik meen bewezen te
hebben een goed mens te zyn ; en in stede-van regt te doen,
scheldt men my uit. Dat is goedkop-per!
Intusschen zit ik hier vruchteloos te peinzen op middelen
om een eind te maken aan zoo'n onwaardigen stryd. Eén vast
punt dat is eenvoudig : dagelyks brood voor myn gezin! —
en ik zou den stryd winnen. Maar dit is de toeleg van de
heersende klassen in Holland, dat my dit vaste punt onbereikbaar worde gemaakt.
(v. d. G. 9 10.)
-

-
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102.

Aan A. van der ghinst. Mainz,

30

Mei 1870.

Ik ben zenuwachtig. Die toestand verslimmert zich, als men
my plaagt en ergert. Ik moet vaak geld uitgeven, het klinkt
vreemd, maar 't is de waarheid, om kalmte te koopen. Ik ben
hier in een logementje, dat ik verlaten zal zoodra ik kan, en
mag over 't geheel niet klagen maar dit is zeker, dat niemand
zulke hooge drinkgelden geeft als ik. Het ondergeschikt
personeel houdt my voor zeer mild. Ze weten niet, dat ik by
't geven van fooien, daarby stilzwygend de condities maak:
„Wees niet ruw tegen my : laat me niet te lang wachten, als
ik schel: indien ik u een brief geef voor de post, bezorg dien
dan terstond, maak geen rumoer voor myn deur; en antwoord
niet brutaal, als ik u verzoek dat natelaten."
Aan dit alles heb ik, om te kunnen denken, d.i. arbeiden,
behoefte. Een boosaardig kind zou my geheel kunnen vernietigen en dat moet ik afkoopen!
Is dit geheel alleen zenuwzwakte? Is dit een gevolg van de
herinnering, hoe eens alles wat my omgaf, op m'n wenken
vloog? Is 't ergernis, dat ik -- omdat ik myn pligt deed -zóó ben achteruitgezet, dat ik telkens ben overgeleverd aan
zulke kleine misères?
Dit alles laat ik daar. Ik verbaal slechts, schoon 't moeilyk
valt alle commentaar te vermyden. In de eerste plaats vraag
ik : is 't myn schuld? Heeft niet die overgevoelige prikkelbaarheid der zenuwen 't zelfde regt op verpleging? negatief
slechts. Ik ben tevreden, als ik maar niet geplaagd word ! —
als andere ongesteldheden?
En nog iets : mag men 't my zoo zwaar aanrekenen, dat ik,
op zekere wyze gesard -- ik spreek nu alleen van bezwaren
no. 3, de kleine onmagtig ben iets te doen, indien ik, niet
geplaagd, méér doe dan anderen?
Wat ik schreef, is weinig in vergelyk met myn denken. Maar
wat ik dacht, is — naar ik geloof — nog minder in verhouding
tot wat myne hersens hebben kunnen arbeiden, indien ik sedert
myn vertrek van Lebak, ware beschermd geworden tegen
de wandluizen. Hoe weinig ik voortbragt, het zou veel, onbegrypelyk veel zyn, in de oogen van iemand, die weten kon
hoe ik werken moest! 1000 maal riep ik uit, en ook ik doelde
er op in 714 innebrieven die wáár zyn : 't is een fotografie
van 14 dagen levens ! — „Hoe gy, Jesus, beklaagt u geen steen
te hebben om 't hoofd neer ter ruste te leggen? Zie my eens,
;
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en erken dat myn toestand moeilyker is. My beukt men 't
hoofd stuk, het hoofd, dat myn werktuig is om iets voort te
brengen ! En de geheel andere linzen van onzen tyd ! En myn
gezin ! En de wyze waarop tans Joden weten te kruisigen!"
Ja, zei myne Xruiss proo k — 'en al wat er om en by staat
de %innebrieven zyn wáár. Dáárom begrypt men ze niet in
Holland. Men is zóó gewoon aan gemaakte boeken, dat men
geen boek verstaat, dat geleefd en geleden is. Dat hebben
„schryvers" faiseurs op hun geweten ! En dit is ook de reden,
waarom ik zoo gedurig protesteer tegen 't mooischryverschap.
Gy zult daarvan overal sporen vinden. En 't „mooischryven"
is iets als valschheid, iets hoerigs, dat me stuit. (v. d. G. 15-16.)
103. Aan Mimi. Mainz, 2 juni 1870.

Lieve mies, Ik veronderstel dat je myn telegram hebt dat ik
zooeven bezorgde. Ja, 't is erg ! Is 't niet of er een hel tegen
my samenspant?
Ik schreef je gister tweemaal. Heb je die? Met die van Tine
in den laatsten?
Ik had vanmorgen redelyk gewerkt. Redelyk zeg ik, omdat ik zeer veel moeite had om dat vertrek uit m'n hoofd te
zetten. 't Idee dat ze hier in Mainz waren geweest was me
vreeselyk!
Met bovenmenschelyke inspanning had ik my vermand, en
al ging 't niet vlug het ging toch, en ik was bly omdat ik zoo
voortgaande hoopte eindelyk een heel vel per dag te schryven.
Toen ik naar beneden ging, 5 uur
Ik dacht aan wegloopen, en dat was eerst myn plan. Maar
het zou niet goed zyn, want misschien ben ik hier, in Hessen,
juist veiliger voor dien man te Frankfort dan waar ik ook ga.
Bovendien waar zal ik dan een plekje vinden om te werken,
want als ik aan het dwalen kom is 't erg.
En de brieven die ik hier wacht? Je begrypt dat ik geen
adres aan de post zou kunnen opgeven!
Kortom het best is dat ik tracht hem te betalen. Maar hoe?
Als ik kan blyven doorwerken is 't gauw in orde, en juist
daarom wou ik niet gaan dwalen. Maar 't heeft veel in, in zulke
omstandigheden, dat begryp je. Als ik weer aan 't zwerven
kom voer ik niets uit. En daar ik vandaag het vertrek van
Tine en de kinderen heb overmand, en toch wat heb uitgevoerd,
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zal ik dan ook probeeren hier binnen myn kamertje te doen
of my niets deert.
wat later.
Ik heb zoo even' kopy aan Tersteeg gezonden. My dunkt
dat hy nu met het vorige wel drie vel heeft.
Maar de zaak is dat ik niet weet of m'n kopy hem voor
z'n tydschrift convenieert. Dat is nu zeer noodlottig. Ik zond
hem wat af is en schreef, als je 't kunt gebruiken zend dan
omgaande geld, zoo neen, geef dan alles aan van Helden die
je je f 40 zal teruggeven.
In dit laatste geval heb ik niets te wachten.
Hoe 't zy, als ik eiken dag werk, en dat zal ik probeeren,
komt alles teregt.
't Is nu acht uur, ik moet absoluut wat in de lucht. Als ik
gewandeld heb zal ik probeeren nog wat te werken. (IX. 16-17.)
104.

Aan 1Vlimi.

Mainz, 5 juni 1870.

Lieve beste dappere mies. Goddank je brief. ik begryp nog
niet alles, maar nu is alles goed. Ja, heerlyk!
Ik ben in lang zoo opgeruimd niet geweest.
Ik hoop van nacht, na de post, een uurtje met je te praten,
dan zal ik je myn vreugd verklaren.
„Ja, dass sehe ich wohl, zegt Fritz, dass Sie seelenvergntigt
sind!"
Hoofdzaak van dit schryven is: Stoor je aan niets. Slechte
kleeren, weinig eten, quasi schande, angst, deurwaarders,
schelden, proces ik zeg je dat het eind een triumf is.
Zend my wat je met schik zult kunnen, maar al zond je niets,
dan zal ik me toch redden.
Ik lach om hotelhouders en f rankf ort.
Ons aller lyden heeft weldra uit ! En jy krygt ook satisfactie van
je trouwe liefde. Binnen weinig tyds kun je F
royaal helpen.
Waarvan?
Ik werk ! Ik werk ! ! En met 'n pleizier, en een gang dat het
verbazend is. Het geld zal stroomen.
Wees maar kalm en rustig. Ze zullen alien verbaasd staan.
Ik gun me den tyd niet je te schryven.
Bygaanden brief schreef ik gister, (maar niet verzonden omdat ik geen zegeltje had.) Maar nu ga ik m'n parapluie verkoopen, dan kan ik frankeeren.
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Zóó arm? Nu, ik ben zeer tevreden!
. Van Helden heeft kopy, en ik wacht dus geld van hem,
schoon 't niet veel is, maar zoodra ik recommandeeren kan,
gaat er meer kopy, die klaar ligt.
Tersteeg telegrafeert vandaag dat er f 100 onderweg is. Dus
„Nederland" accepteert, en dan zal ik ze dienen!
Ik heb van Helden en Tersteeg geschreven dat ze duizenden
moeten gereed maken.
Ik corrigeer (en schryf) Idieën, Liberalismus, Noorden, alles
door elkaer, en alles als een bliksem.
Houd je nog even goed, nog slechts kort!
Schryf jy aan Tine. Alleen van dien slag ben ik nog niet bekomen. Alle andere dingen zullen me voortaan ligt zyn. Ik wil
eerst aan haar schryven als ik iets geavanceerd ben.
't Idee dat ze me hier met de kinderen is kunnen voorby
reizen is me vreesselyk. Ik moet daaraan niet denken. Dat zou
me breken, en ik heb kracht noodig.
Nu, houd je nog goed. Denk dat alle moeielykheid voor zeer
korten tyd is. Zóó heb ik me hier goed gehouden.
't Is of ik 'n verschyning myner fancy heb gehad Ze doet
me werken, werken ik ben er verbaasd over, ik kan de
hand niet gauw genoeg bewegen.
Nazien en corrigeeren is afmattender.
Maar al sliep je op een bank in 't park 's nachts, denk dat
het 't laatste bedryf is van zulke ellende. Daar zal myn fancy
voor zorgen. Ze is veel ryker dan ik wist. (IX. 17 19.)
-

105.

Aan Roorda. "Wiesbaden,

22

December 1870.

Waarde Roorda. Deze brief bleef liggen omdat ik geen postzegel had. En een vorige ook. Dien heb ik verscheurd. Hy was
te duidelyk. Wees ook voorzichtig met dezen. Liever had ik u
gesproken. ik ben byna blind.
Sedert dien twaalfden is my weer veel leeds weervaren. Zie
in voce : „Vrienden" en Prof. Kern. Ik gis dat ge er op gelet
hebt. In de Zaanlandsche Courant zegt die man: „Het voornemen der Commissie is niet den heer D. D. een werklooze
toekomst te verschaffen." Heb ik zoo'n platitude verdiend?
Ik ben bezig met onderzoek of die anderen 't met hem eens
zyn? Zoo ja, dan begrypt ge wat ik doe. Wil jy en attendant
dien Kern op z'n plaats zetten? goed ! Maar houd u voorloopig
,
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alsof ge niet gelooft dat de anderen 't met hem eens zyn. Laat
hun de kans hem te désavoueren.
Myne vrouw zal eerstdaags van Vloten afdanken.
Dat storten van 't geld der v. Lenneps in handen van die
Commissie is een coup de jarnac. Maar spreek daarover niet.
Ik zal 't doen. Gy weet de données niet. Ik haal 't maar aan
om aan te toonen hoe ik geen postzegels had. Ik wachtte sedert
maanden op dat geld !
Myn uitgever van Helden is byna bankroet. 't Kost hem
moeite my van tyd tot tyd tien gld. te zenden
(Ro. 6-7.)
106. Aan Roorda.

Wiesbaden, 3 Januari 1871.

Ge vergist u in de meening dat ik martelaar wilde zyn. ik
ware het liever niet geweest, en nog span ik me in — zeer I —
om uit dien toestand verlost te worden. Ik ben eenvoudig, en
houd van eenvoud. Niets gelykt minder op geloofsovertuiging
dan 't zoeken naar gelegenheid om dat geloof te doen
triumferen meent men? 0 neen! Om dat geloof heel kermisachtig te illustreren met 'n schreeuwerig uithangbord.
Och, asjeblieft, Roorda, misschien leeft ge langer , dan ik,
ja zeker! -- vereer my na myn dood door de opmerking hoe
ik veertig jaren leefde voor ik van my liet hooren ! Hoe ik na
Lebak nog vier jaren zweeg ! Hoe ik in myn brief aan D. van
Twist poogde de zaak te verbeteren, zonder „Publiek" er by
te roepen. Och, zeg gy toch na myn dood dat myn schoonste
werk in zwygen bestaan heeft. Kan „Publiek" dat werk lezen,
begrypen. (Ro. 26.)

107.Aan A. van der ghinst.

(Wiesbaden, 5 juni 1871.

De zotste laster wordt tegen my uitgebragt, hoe platter hoe
liever. Zal ik antwoorden? Maar, zeer dikwyls is dit de wensch
van een krantenschryver ! het geeft hem stof om z'n kolommen
te vullen, en z'n courant vindt aftrek. Bovendien, in Indische
bladen wint men altyd tegen my door 't tydenverloop van myn
antwoord. Het gift heeft gewerkt, voor myn tegengif aankomt.
Wat nu bv. die 7>rye-arbeid in Indië aangaat, de (valsch-)
liberalen zeggen dat ik my „verkocht heb aan 't Behoud". (De
prys waarvoor, blykt nogal laag te zyn. Ik heb niet eens de
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middelen, om de couranten te lezen waarin 't gezegd wordt!
Een welwillend jongmensch in Holland schryft die artikels voor
my over. Van daar dan ook, dat ik iets wist van den inhoud
voor ik ze gezien had) .
Ik gis, dat die Indische kwestie u minder interesseert, doch
hoop, dat gy er op zult letten terwille van den navelaar. De
heele zaak komt hierop neder : dat ik als navelaar met die (zoogenoemd) politieke kwestie my niet inliet. Als ambtenaar en
als mens deed ik myn pligt, zonder my te bemoeien met een
stelsel van Regering.

Daar ik nu in moraal en religie zeer onbehoudend ben, verbeelden zich de liberalen, dat ik ook in die Indische kwestie
aan hun zy moest wezen.
1 e. Was dit zoo niet. Man:
2e. Al ware ik voor die Vrye arbeid, dan nog zou ik niet
met de liberalen zyn meegegaan, omdat die kwestie niet aan
de orde is, en slechts dienen kan om de hoofdzaak, waarvoor
ik optrad, te verduisteren, gelyk dan ook tot heden toe geschied is.
Verbeeld u, dat een officier van Justitie roof en moord ontdekt. Hy wil de zaak vervolgen. Als mensch en ambtenaar
tevens is dit zyn pligt. De minister verbiedt en verhindert hem
voorttegaan. Hy daarop zegt : „Dan kan ik u niet dienen. Voor
ik weer in dienst van 't land treedt, moet ik weten of 't volk
uwe of myne inzichten deelt? Of men wil, dat misdaad al of
niet gestraft wordt? „Die vragen stelde ik in myn navelaar
aan de Natie voor.
Doch zie, sedert eenigen tyd broeide er ontevredenheid met
zekere rigting in de wetten. Stel eens : verschil van gevoelen
over preventieve gevangenis of zoo iets. Is het nu niet valschbeid by voortduring zich daarmee bezig te houden, instede van

te onderzoeken of die officier van Justitie al of niet gelyk had
in zyne beschuldigingen? In den heelen navelaar wordt over
dien Vryen Arbeid geen woord gesproken. Ik dacht er niet aan!
De vraag was eenvoudig, of de wet zooals die toen bestond,
en thans nog, denk ik, tegen roof of moord behoort toegepast
te worden? En geef nu wel acht, dat alles wat ik beweerd heb
in 't geheim onderzocht is, en wáár bevonden werd!
Toch weigeren behouders en liberalen my rest te doen. In
de behoudende couranten, waar men van myn oordeel over
dien huichelachtigen Vryen Arbeid met zeer veel ophef gewaagt, komt geen woord voor over myn zaak. Zy gebruiken
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myne opinie als wapen tegen de liberalen, maar wachten zich
wel van aandringen op regt in de Havelaarszaak.
En wat die beschuldiging aangaat van veranderd te zyn.
Reeds in 1861 schreef ik dat die vrye arbeid voor de Javanen
een huichelachtige leugen was.
Zie overigens in de Inleiding der W nnebrieven, dat ik toen
weigerde vóór dien vryen arbeid te schryven. Heb ik geen
gelyk dat „Publiek" niet lezen kan?
Een Bataviaansch blad, dat my dan ook dat veranderen van
opinie verwyt en er zelfs byvoegt dat ik tracht redacteur te
worden van 't (zeer behoudend !) 7 Iaagsche dajblad, maakt my
zoo zwart mogelyk. En op de Hollandsche wys, d.i. door
't afsnyden van middelen van bestaan. Sedert jaren namelyk "
sukkel ik met de uitgevers. Er wordt op myn werken veel gewonnen, maar Er behoort onafhankelykheid en moed toe
om voor my uit te geven. Bovendien, daar ik nu sedert
15 jaren (I) zwerf als een vagebond (in den letterlyken zin van
't woord) en nooit of zelden een week verzekerde existentie
vóór my had -- waaraan dan ook dat afgebrokkelde van m'n
7deën te wyten is kan ik geen afgewerkten bundel aanbieden.
Ik ben altyd genoodzaakt accoord te zoeken tegen betaling au
f ur et à mesure ik lever. Dit maakt dat het getal uitgevers waarmede ik in relatie treden kan, zeer beperkt is. Doch het wordt
gereduceerd tot byna nul, als men my zóó discrediteert, dat
niemand my 't eerste vel betalen durft, uit vrees dat ik in t'
vervolg niet zal leveren. Wat doet nu 't liberale Bataviasch
7 Iandelsblad
Het schryft: „dat ik aan zooveel uitgevers geld schuldig ben
en daardoor 't beloofde werk niet lever." Zulke dingen zyn
doodelyk voor my.
Zeg nu niet: „Ik zou" enz. Zie hier. De zaak is dood eenvoudig niet waar. Ik ben aan geen enkelen uitgever geld schuldig.
Maar wat baat het of ik dit zeg? Men kan niet lezen ! Even
als met het aan wal brengen van een drenkeling, blyft het: Ja,
er moet toch iets van aan zyn ik weet zeker daarvan iets
vernomen te hebben."
Dat iets is dan wel juist het tegenovergestelde van wat men
beweert, maar toch doet het z'n effect.
Dat algemeen streven om my 't bestaan moeilyk te maken,
gaat tot het ongelooflyke. Zou men 't kunnen gelooven, dat de
Multatuli-Commissie, die zich vereenigde om my te steunen,
niet alleen volstrekt niets in myn voordeel deed, maar zelfs de
-

-
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van Lenneps bewoog, om my dat geld van den navelaar niet
uit te betalen?
In een Arnhemmer courant stond voor Ca 5 maanden, dat
ik bittertjes dronk, in achterbuurten meisjes naliep, myn tyd
doodde met billard spelen en geborgde sigaren rookte. Van
no. 1, 3 of 4 geeft men geen toelichting, maar no. 2 blykt,
volgens eene my nageschreven zinsnede, aan den navelaar ontleend te zyn (blz. 127). Misschien ook aan Idee 62.
Voelt ge hoe bitter moeilyk het schryven valt, als men zoo
dagelyks ziet te doen te hebben met 'n Publiek, dat niet lezen
kan? Want het is de speculatie op die onbekwaamheid, die de
onbeschaamdheid geeft myn woorden zóó op te vatten.
Doch men heeft aan zulk valsch verdraaien niet eens behoefte. De zotste, platste leugen is welkom. Ik weet niet ooit
een geborgde sigaar gerookt te hebben om de eenvoudige
reden dat ik geen enkelen tabakskooper ken die ik crediet zou
durven vragen. Wel is 't gebeurd dat ik niet rookte een
groot gemis! -- omdat ik geen sigaren betalen kon. Ook heb
ik andere schulden en groote ? -- maar hoe men aan die
„geborgde sigaren" komt, is een raadsel. En tyd dooden met
billardspel. En bittertjes drinken!
Zie, ik woonde 10 maanden in den Toelast, een logement in
den Haag. Nu kon ik bv. in de courant zetten eene sommatie
aan den logementhouder en zyne bedienden „of ik ooit ik
zeg niet bittertjes maar één enkel glas gedronken heb?
Bitter of ander spiritueus vocht? En of ik zelfs niet aan tafel,
waar 't wyndrinken verplicht was, gewoonlyk myn half fleschje
onaangeroerd of althans nooit ledig staan liet?" In één woord,
ik kan niets verdragen, zelfs niet één glas bier. Op 't congres
te Gent had de heer Limnander (de voorzitter) de goedheid
thee voor my te doen maken.
Ik kan over 't algemeen vragen of ooit sedert byv. 20 of 25
jaren iemand my had zien billardspelen? Ik ken het ternauwernood.
Ik kan vragen of myn arbeid — voor zoo verre die publiek
werd -- getuigt van tyd dooden?
Welnu, dat alles is ydel ! Ik verneder my tevergeefs. Want het
is vernederend af te dalen op zulk terrein. En 't baat niet. Wat
belet de menschen, die zoo iets drukken, daarna weer iets
anders te zeggen? (v. d. G. 41 - 45.)
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108. Aan

g. E.

Funke. `Wiesbaden, 16 .Augustus 1871.

Ik moet beginnen met een verzoek om verschooning voor
het lang uitstellen der beantwoording uwer letteren van
24 Juli j.l.
Toen ik dien brief ontving, was het my bekend dat ik niet
terstond zou kunnen beslissen, maar toch meende ik dat dit
binnen een paar dagen het geval zoude zyn, en daardoor verzuimde ik van dag tot dag u van die vertraging te prévenieren.
Sedert langen tyd namelyk had ik het vooruitzigt onzen besten
van Helden te ontmoeten, en daarop wachtte ik aanvankelyk
daar ik hem op zyn fidele hartelyke handelwyze te mywaarts
„kennen" wilde in alles wat de uitgevery aangaat.
In de eerste plaats nu stelde hy zyn bezoek langer uit dan
ik gemeend had.
Toen hy eindelyk kwam vernam ik uw voornemen om de
van hem overgenomen Exx van bundel III myner Ideen als 't
ware te supprimeren. Ik moet erkennen dat zoom beschikking
geheel aan u stond, maar my maakte die maatregel verdrietig,
omdat daardoor alweer 'n bondgenoot werd geleverd in den

fatalen zwyg-oorlog dien 't schryvend Publiek my aandoet, den
eenigen stryd dien die heeren met succes weten te voeren.
Van Helden deelde my tot myn groote vreugd mede, dat uwe
plannen dienaangaande gewyzigd zyn. Voor ik daarvan kennis
droeg, vreesde ik te zeer in eene beantwoording uwer letteren
my te laten verlokken tot uiting van verdriet over een zaak
waarover gy alleen te beschikken hebt, al zy het dan dat dit
verdriet zeer verklaarbaar is na zooveel andere fataliteiten
waaraan de uitgaven myner werken sedert '60 waren blootgesteld. Sedert 10 jaar ontmoet ik overal de hartelykste
pogingen tot niet-verspreiding.
Een derde oorzaak der vertraging van myn antwoord ligt
in uwe voorstellen zelf.
Als ik de relatie met den heer van Helden uitzonder, heb
ik weinig reden van ingenomenheid met Nederlandsche uitgevers. Wie eenigszins met het vak bekend is, zooals dat in
beschaafde landen wordt uitgeoefend, staat verbaasd over 't
standpunt dat onze éditeurs innemen, zoowel tegenover
den schryver als uit 'n oogpunt van hun eigen commercieel belang.
Ik ga nu alle overige aanmerkingen voorby, om alleen dit
aantevoeren dat er tusschen auteur en uitgever, om 'n werk
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goed te doen marcheeren, eene verstandige welwillendheid
moet bestaan.
Daar ik nu niet de eer heb u persoonlyk te kennen, kan ik
niet beoordeelen in hoeverre ik daarop zou mogen staat
maken, en deze onzekerheid maakt my de beantwoording van
uw schryven zoo moeielyk.
Het voorbygaan van een auteur by 'n herdruk van z'n werken
— in 't buitenland zou men 't ongehoord vinden — is een
misslag.
Een schryver heeft altyd correcties te maken, en die verhoogen de waarde van 'n editie. Ik zie er zeer tegen op uwe
uitgave myner Ideeen te zien. Aangenomen dat daarin weinig
of geene eigenlyk gezegde drukfouten voorkomen, dan is toch
het machinaal nadrukken in 1870 en 1871, van een werk
dat in 1862 geschreven werd — op z'n zachtst gezegd, zonderling! Het spreekt van zelf dat ik fouten maakte in styl, uitdrukking, en betoogtrant, fouten van commissie en omissie en
nu moet ik 't aanzien dat die fouten door 'n herdruk voor goed
worden geykt. De lezers die na ons komen immers, zullen 't
niet gelooven dat men in 'n land dat zich beschaafd noemt,
een schryver wiens werken 8 jaar na de eerste verschyning
op nieuw worden herdrukt, niet zou hebben verzocht z'n werk
te herzien! Want al begreep men eenigszins zoo'n verzuim uit
'n oogqunt van beleefdheid, van waardigheid, van iets als eerbied voor wat men talent gelieft te noemen, men zdu dan toch
immer zoo'n blunder daarom onmogelyk achten wyl het belang
van den éditeur het inroepen van des schryvers medewerking
medebrengt.
In ons verlicht Holland schynt dit nu eenmaal usance te
zyn. Ook van de nieuwe Havelaar-editie ontving ik de eerste
en eenige tyding uit de courant!
Hoe dit alles zy, hoofdzaak voor 't oogenblik is dat de
ondervonden handelwyze, my nu het beantwoorden uwer
missive van 24 Juli moeielyk maakt. Door inmenging in de zaak
zou ik nu als 't ware aansprakelyk worden voor de stukken
die reeds verschenen zyn. ik ben verantwoordelyk voor wat
ik in 62 schreef, zooals dat in 62 gedrukt is. Over vergissingen,
dwalingen, onjuiste beschouwing enz. kan ik my steeds ter
staving van goede trouw beroepen op den datum, maar 't
machinaal nadrukken kan, niet anders voortbrengen dan 'n onding. Ik ben in 't bezit van bundels reclamatien, aanmerkingen,
verzoeken om toelichting, opmerkingen etc. etc. die sedert
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jaren op afdoening wachten. Zeer dikwyls heb ik in antwoord
daarop „naar eventueele herdrukken" verwezen. Dat die herdruk buiten myn weten in de wereld komen zou, ging myn bevattingsvermogen te boven. De loop die deze zaak heeft genomen, heeft alweder het zyne toegebracht tot de bitterheid
over de wyze waarop publiek myne pogingen om iets goeds
tot stand te brengen beantwoordt.
Ik weifel nu tusschen de keus om óf myn verschenen werken
geheel en al over te werken, toe te lichten, te zuiveren, enz.
of u te vragen of er nog mogelykheid wezen zou -- na 't reeds
gebeurde — de zaak in orde te brengen? By het doen van
nieuwe voorstellen echter zou die zaakkundige welwillendheid
noodig zyn waarvan ik reeds sprak. Zyn uwe afspraken, met
papierkooper, drukker en publiek, van dien aard dat ik
belemmerd zou zyn in mynen arbeid (ik zelf namelyk kan niet
bepalen of 'n bundel lyviger of dunner worden zou, evenmin
hoeveel kopie ik vervangen zou door nieuwe) dan màg ik my
met uwe onderneming niet inlaten. Er bestaat geen belang ter
wereld waardoor ik my belemmeren laat in de uiting myner
gedachten. Ik laat nu daar dat het voor de waarde van uw
eigendom juist voordeelig wezen zou, my geene belemmeringen
in den weg te leggen. Ik. geloof dat een boek door my geschreven of gecorrigeerd zooals ik verkies, meer waarde heeft
dan 'n werk dat uitgebreid, ingekrompen of gewyzigd is naar
exigentien die niet thuis behooren op het terrein waarop ik
my beweeg.
Het is, by begrippen als er in Nederland heerschen, niet
mogelyk eene behoorlyke overeenkomst te dezer zake te omschryven. Ik mag me niet blootstellen aan een verzoek om eene
noot weg te laten, omdat de by prospectus bepaalde ruimte,
het plaatsen niet toelaat. Evenmin aan de uitnoodiging om nog
'n paar blaadjes te vullen, omdat de inteekenaren aanspraak
hebben op zóóveel vel. En nog minder aan den eisch om, al
't overige onveranderd latende, my alleen te bemoeien met de
eigenlyk gezegde drukfouten. Dat is juist de arbeid dien ikzelf
altyd aan ' anderen opdraag. Myn oogen, tyd, stemming (en
nog een en ander) vergunnen my niet my daarmee bezig te
houden. Uw voorstel om my daarvoor te honoreren, is welgemeend, maar neem my niet kwalyk, 't komt my zonderling
voor. Ik corrigeerde nooit de eerste proeven zooals de hollandsche drukkeryen zich permitteren die te leveren. Steeds vond
ik personen, die 't jammer vonden, dat ik my daarmede bezig
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hield, en die my uit welwillendheid van zoo'n arbeid verlosten.
Waar ik dezulken niet vond, zou ik 't door 'n jong mensch
tegen honorarium hebben laten doen, schoon ik dan f 5 per
vel te veel zou vinden. Het is eigenlyk een werk voor letterzetters-leerlingen.
Zeer geachte heer Funke, ik verzoek u uitdrukkelyk geen
enkele zinsnede van dezen brief op te vatten als geschreven
met het doel u onaangenaam te zyn. ik moest opregt wezen
1 e. om myn traag antwoord te verontschuldigen 2e om zoo
mogelyk de verstandige zaakkundige welwillendheid optewekken die volstrekt noodig is voor 't geval dat wy nog te zamen
iets behandelden. Gy weet nu wat er by my hapert. Ziet ge
kans tot een accoord te geraken waarby ik myn volle vryheid
als schryver behoud, ik ben bereid het in overweging te nemen.
Denk niet dat honorarium hoofdzaak is. Hoofdzaak is dat myn
werk goed te voorschijn komt. (IX. 48 - 53.)
109.

Aan Roorda.

`Wiesbaden, 27 October 1871.

Gy zegt : een akelig recensent in de Leuteroefeningen noemt
Max Havelaar een gevaarlyk boek. Die man is met weinig
gevaar tevreden. Hoe drommel justificiërt hy die meening? Of
regtvaardigt hy ze niet? Och, voor ons publiek is dat niet
noodig. En vooral is 't niet noodig voor de behoefte der frazenmakers. Zoo'n stelling klinkt, ze vult 'n paar regels druk, ze
luistert 'n artikeltje op, ze geeft referent een a n s t r i c h van
'n opinieman, en de laars is geleverd ! Arme ambachtslui die
werkelyke laarzen te maken hebben ! Zy zouden by geen baas
teregt komen met zulk werk. En by Publiek ook niet.
Ik ben altyd in twyfel geweest of ik m'n leespatienten domheid of slechtheid te bestryden heb. Toen Ulysses zich gek
veinsde en zout zaaide, wierp men z'n zoontje voor den ploeg.
Hy ging den jongen am, en werd daarop voor wys verklaard.
Nu blykt_ my dagelyks dat Holland zout zaait. Ik gooi naar
m'n beste vermogen allerlei kostbare dingen in den weg. Men
Ploegt er brutaal door heen. Eer, goede trouw, gezond-verstand Holland-Ulysses heeft zoontjes te veel naar 't schynt,
en is dus krankzinnig? Ei gooi eens 'n dubbeltje in de
voor, hy houdt zyn ploegpaard in, en bukt zich, en zoekt z'n
dubbeltje ! Hoe verantwoordt hy nu al de gekorven zoontjes?
Dus niet gek ! Dus toerekenbaar!
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Welnu, dan is dat aanvallen van den Havelaar een vruchtje
van denzelfden struik waarvan ze de verraderlyken lof plukten
die over dat boek is uitgestrooid. Multatuli moest gesmoord.
Die letteroefenaar -- misselyk misschien, als ikzelf, van de
andere methode --- bestrydt Minnebrieven en Ideën door 't
waarschuwen tegen den Havelaar. My ware 't liever geweest
als men begonnen ware op die manier. 't Had myn ander werk
minder geschaad dan 't pryzen. Het ophemelen der mooyigheden was een kwaadaardig wapen. En omdat daardoor de
feiten werden verdonkeremaand, èn ' om 't vanzelfsprekend
„maar" dat de Ideën etc. voor niet mooi verklaarde.
't Is komiek om te zien hoe men zich éreinteert om den
Havelaar op den voorgrond te stellen. Dit gaat zoover dat men
my liefst niet Multatuli, maar den schryver van M. H. noemt.
Dit moet dan beduiden dat men de rest ignoreert. In geen
ander land zou die taktiek gelukken.
Ja, krygskunde ! Maurits van Saksen en Richelieu (de maarschalk) konden niet behoorlyk schryven. En Napoleon I ook
niet. Van dezen bestaat een brief, die hy schreef na Brienne
(hy was dus al officier, en wel by 'n wetenschappelyk wapen !)
waaruit blykt, dat hy zich aan studie niet had te buiten gegaan. Zie verder Suwarow, Blucher en zeer velen. Er schynen
in den oorlog heel andere hoedanigheden noodig te zyn dan
die door inspanning van den geest worden verkregen. Karakter
en temperament zullen wel hoofdzaak zyn, en : moed om conventionele regeltjes te verwaarloozen. Misschien ook onschuld
aan de kennis van die regeltjes, iets naïfs. En dan moet er wat
verandering komen in de aangenomen begrippen over militaire
eer. Troubadours en holl. natie-bezingers logen. Dat 's hun
métier. Welnu, de vechtmenschen moeten de frazen der praaten rymlui tot waarheid maken. Dan is de zaak in orde.
„Sterven of overwinnen." Precies. Ook moet er verandering
komen in 't oorlogvoeren wat de „beschaving" aangaat. De ware
beschaving zou gediend zyn met het allerwreedste : gif, gehakte
kogels, vrouwen- en kinderen-moord, niet ontzien van particulier eigendom. Denk eens na. Ik ben zeker dat ge tot de
slotsom komt dat al deze veranderingen den oorlog zeldzaam
maken zouden. Gelooft ge byv. niet dat de duitsche kwajongensduellen zouden uitsterven, als men plastron en masker afschafte? CRo. 74-76.)
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110.

Aan koorda.

'Wiesbaden, 28 October 1871.

By 't doorbladeren uwer brieven drukt my myn zwygen. Gy
schryft veel dat antwoord verdiende. 't Is een vervloekt
werk die sufheid! Sedert langen tyd ben ik hoogstens goed
voor rentenier. De middelen die ik aanwendde om weer goed
wakker te worden zyn eindeloos. Alles te vergeefs. Wandelen,
niet-wandelen, alleen zyn, niet-alleen zyn, spreken, zwygen,
lezen dit laatste valt me hoe langer hoe moeielyker. Heden
morgen had ik iets van Heine. Er was 'n tyd dat ik my aan
hem verwant voelde. Nu niet meer. Ik vind hem onwaar.
Wat me vroeger humor scheen, komt me nu hoogstens voor
als koddigheid, en wel vaak van de laagste soort. 't Is niet de
smart die uit hem lacht, hy verknypt z'n gezicht tot 'n gryns.
Hy bevalt me niets meer! Maar niemand behaagt me. Ik
neem 't al kwalyk dat men schryft, myzelf ook! En helaas,
ik m o e t ! (Ro. 78.)

111. .Aan Tunke.

Wiesbaden, 11 November 1871.

Waarde heer Funke, Daar ontvang ik het pakje met die allerliefste drie bundeltjes. Ze zyn zoo elegant als ik maar zelden
zag. Eene dame zou zeggen snoeperig of snoepig. Ik bedank
u wel voor dat lief geschenk.
Geheel buiten uwe schuld is er in die allernetste bandjes iets
dat my hindert. De inhoud bevalt my hier en daar maar sobertjes.
Ik las natuurlyk, m'n schryvery nooit. Soms sloeg ik 't op,
om 'n nummer aantehalen. En ziedaar, nu bezig zynde met
de correctie voor uw nieuwe uitgaaf, vind ik veel dat me tegenstaat. Dit is zeer verdrietig. Begryp me dat ik niet spreek van
uw uitgaaf, neen, helaas, myn werk valt me tegen!
Met den Isten Bundel schikte 't nogal. Maar, in die twee
verhandelingen over den toestand van 't volk en over
Mr. I. R. Th. komt veel voor dat ik anders hebben wou. Hoe
de zaalbergery me zal aanstaan, weet ik nog niet. Wat ik
reeds zag over Woutertje en ook 'n deel van de losse Ideën
is vry goed.
By bundel I maakte ik eenige noten. Niet zooveel dat het
een nieuw werk wordt, maar genoeg om te annonceren : „herzien door den auteur en met aan- of opmerkingen van dat
sujet" of zoo iets.
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Die twee verhandelingen echter zouden ieder voor zich wel
'n bundel kommentaar vereischen. ik voel telkens dat ik gevaar
loopen zou te breed te worden, en vooral in noten is dat onsmakelyk. Ik weet nog niet hoe ik dat schipperen zal.
Er is op staatk. gebied zooveel veranderd sedert 62 en 63 !
Ik zag byv. dezer dagen wat Wintgens een speech heeft gehouden die vry wel met myn sustenuen van jaren geleden
overeenkomt. Hy, de behouder, dringt aan op 't vormen eener
derde party. Juist wat ik in m'n (eersten) Vry-Arbeid zeide,
en trouwens overal. Ook is 't de conclusie van de twee
nummers 451 en 452.
Hoe ik denk over uwe uitgaaf? Zeer gunstig. Ze is net en
handig. En ook de correctie is, op niet noemenswaardige uitzondering na, veel beter dan de slordige correctie van de vorige
uitgaven verdiende. Gedurig herinner ik me nu de stemmingen
waarin ik dat werk verrigte schryven en corrigeren beide —
en al verwondert het my niet dat ik veel aanmerkingen heb,
ik voel er toch verdriet van. ik arbeidde zwervend. Nooit was
ik na 't verlaten van Lebak zoolang op ééne plaats als nu hier.
Dertien maanden reeds ! (IX. 55-56.)
112.

Aan 9unke. 'Wiesbaden, 15 December 1871.

Heden verzond ik 't pakket. De Heere zy geloofd, het is
op reis ! Ik kan u niet zeggen hoe ik er mee getobd heb. Ik
hoop dat het u blyken zal, en dat m'n inspanning wel besteed
is. Tevreden over m'n werk ben ik nooit. Ik kan u verzekeren
dat ik niet gedrongen om er een eind aan te maken alles
weer opnieuw overdeed. De meeste noten heb ik 3, 4, 5 maal
omgewerkt. Juist die waarvan het 't minst blykt. Ge zult uit
de vele doorhalingen der anderen zien hoe moeielyk ik werk.
Dit komt van myne zeer lastige opvatting van juistheid. (Idee
13 !) Daarby komt dat m'n oogen slecht worden: ik zie scheef.
Als ik doorschryf aan-één-stuk is dit minder, maar by die
nootjes en 't gedurig opzoeken van nummers en bladzyden zag
ik niets meer. Dit zal u herhaaldelyk in 't oog vallen. Ik heb
my echter veel moeite gegeven om alles drukbaar te maken,
al ziet het er dan hier en daar onsmakelyk uit.
En nu heb ik geld noodig. Dat had ik al lang, maar
ik wou 't u niet vragen voor gy dat pakket hadt. Myn vriendelyk verzoek is nu dat ge my zooveel zendt als u mogelyk is,
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al ware het dat ge nog niet kondet bepalen welke berekening
van 't nu gezondene u gelegen komt. Ik neem genoegen met
uw taxatie. Dat ik my zeer groote moeite heb gegeven is waar,
doch ik begryp dat gy moet te-rade gaan met kas en debiet.
Uwe berekening zal my altyd wel zyn. Ziehier waarom. Indien
het u slechts schikt my minder te betalen dan ik myn werk
schatte, breng ik myn eigen satisfactie in rekening. Gesteld gy
betaaldet my niets, dan heb ik immers toch liever dat m'n
werk zóó dan anders in de wereld komt, en ik zou toch teyrecten zyn.
Maar wel heb ik haast met geld. Want ik zit sedert lang
al zeer schraal, en ik had gedurig te worstelen met den drang
om de hand te lichten met myn werk. Dit nu heb ik niet
gedaan. Ik dwong my tot 'n nauwkeurigheid alsof ik den tyd
had. Maar maak gy nu s. v. p. spoed.
Ik wil nu binnen weinig dagen aan bundel IV beginnen.
(IX. 76 77.)
-

113. Aan Roorda.

Wiesbaden, 17 D ecember 1871 ,

Komiek, ik denk daar onwillekeurig aan d'Ablaing v. G.
(Meyer) die in liberalismus doet, niet waar? Welnu, ik heb
van dien liberaal een brief in handen waarin hy aan den besten
goeden Nahuys (den vertaler van Havelaar) een soort van
broederschap opdringt wegens gelykheid van r a s. (Nahuys is
baron of zoo iets). Wy, edellieden, begrypen elkaer! En die
rasverwantschap moet strekken om Nahuys van my aftetrekken.
Ook gaf die d'Ablaing aan velen te kennen dat hy eigenlyk
de man was die de Ideën schreef, of althans in de pen gaf.
(Ro. 83.)
114. .Aan Roorda.

Wiesbaden, 9 januari 1872.

En nog iets over omkoopery. Hoe staat het met de kommiezen en referendarissen aan een ministerie, die voor een bepaald tractement alles schryven en bewerken „in den geest"
der Excellentie van den dag? Is dat niet dood-eenvoudig een
k o st winning? Welke casuist vordert dat ieder toekan
soerat zyn ontslag neme, zoodra hy 'n principe moet verdedigen
dat het zyne niet is? Waarom is een krantenschryver meer te
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veroordeelen dan andere lui die hun pen verhuren of verkoopen?
Wat 'n immorele redenatie, niet waar? Wat my betreft ik
zou 't niet kunne n. Niet omdat ik zoo braaf ben, maar ik
„hok", terstond als ik iets tegen myn gemoed doe. Ik schreef
't in Idee „Zelden schryf ik wat' ik wil en nooit wat 'n
ander wil." Dit is de zuivere waarheid. Sedert ik die tuchteloosheid in mezelf opmerkte, en overtuigd was van de verregaande moeielykheid myzelf daarin te dwingen, heb ik dien
dwang opgegeven. Maar 20, 30 jaar geleden, streed ik er tegen.
Wat me dat gekost heeft! Eens te Baglen was een kabinetsbrief
gekomen om de residenten te polsen over scholen voor zoons
van inl. hoofden. De resident von Schmidt auf Altenstadt
vloekte en raasde over die „verdomde barsheid van de Alg.
Secretarie die den G. G. zulke zottery had in 't oor geblazen".
Twee dagen later kreeg ik 't stuk om „aftedoen" volgens
dispositie in margine. Die dispositie begon : „'t denkbeeld van
Z. E. toejuichen" enz. Wat me dat toejuichend stuk gekost
heeft ! En ik zeide 't den resident. Ik herinnerde hem zyn
vloeken by de ontvangst, erg hy was kwaad over m'n geheugen.
Ik had overigens le franc parler met hem, maar ditmaal kreeg
ik een bar : „mnheer, ik verzoek u myne dispositie te volgen,
en zonder aanmerkingen, asjeblieft!
Zoo heb ik te Menado mishandelde en gevluchte pandelingen
moeten terugzenden aan hun zoogenaamde eigenaars. Te Baglen
had ik f 200, te Menado 6 of 800 in de maand. Was ik nu
v e i 1, omdat ik voor 2 of 6 honderd gulden 's maands dingen
deed tegen myn gemoed? Dit is zeker, dat ik het n u niet
doen zou, voor niets ter wereld. In dien tyd echter kostte my
't doen meer inspanning dan nu noodig wezen zou voor 't
weigeren, en ik kan betuigen, dat ik in die dagen 't gevoel had
van moeielyk volbrachte p 1 i g t. Maar geen twee dingen zyn
gelyk, dus ook niet die dingen met de veilheid van Lion. Ik
haalde maar een-en-ander aan, om 't oordeel over dien man
op breeder terrein te brengen, en tevens om een legio anderen
naast hem te zetten. Ik geef u recht Lion laag te stellen, maar
aan weinig anderen. Help eens kyken of Piet dan wel
degenen die hem geld bezorgen -- een stuk van u plaatsen
zal dat nadeelig werkt op de financien? Ik wed neen ! En alweer vraag ik: zou dit vorderen zyn? Neen! Beste kerel, wie
zou broodbakken als ieder een held was? (Ro. 93 94.)
-
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115.

Aan Roorda.

Wiesbaden, 26 januari 1872.

Als ik niet oorzaak had zeer p er s o n e e l op van Vloten
verstoord te zyn, zou ik hem waarschynlyk aanvallen als
schryver, moralist, theoloog als publicist enfin!
Ergens in m'n Ideën val ik uit tegen het ophemelen van
myn schryvery, en verwyt het publiek dat het zwygt over die,
die, die en die (een greep uit de dageraadsmannen van dien
tyd). Onder al die namen komt ook
slordig genoeg!
van Vloten voor. Welnu, hy schryft allerellendigst. Dezer
dagen ontving ik de afl. van z'n Levensbode, waarin hy
Feringa's boek behandelt. Dàt stuk heb ik nog niet goed gelezen. Maar wel z'n „verdediging" van O. Z. van Haren, zegge:
verdediging! Dat is curieus van onzin. De lieve brave god beware ieder aangeklaagde voor zoo'n verdediger!
Als dialecticien is v. Vloten beneden nul.
En ook op lager gebied ! Z'n wyze van uitdrukking is allergebrekkigst. Hy schynt de beteekenis der woorden niet te
kennen.
„Onverhoopte" openbaring van v. Haren's dichtgeest. Onverhoopt!
„Maar al te" dikwyls gebruikt als stoplap in plaats van iets
gewoon superlatief s.
„Ploert" „ploertig" (pleutre?) als algemeene aanduiding van
iets wat door v. Vl. wordt afgekeurd. Ik geef 't den nazaat
in drieën, uit zyn gebruik van dat woord afteleiden wat het
eigenlyk beduiden moet. (Ik had wel eens lust een definitie
daarvan te maken, maar 't is niet makkelyk. Als ik zie hoe
plomp v. Vl. genoegen neemt met één woord om byna te
qualificeren wat hem verkeerd voorkomt, kryg ik medelyden
met myzelf die dikwyls uren lang zoek naar 't epitheton dat
my juist voorkomt. Eens slechts, meen ik, heb ik 't woord
ploerterig gebruikt, en daar bedoelde ik iets als geëndimancheerde would-be gedistingeerdheid. (in Idee 451).
Dat er onder de eigenschappen van v. Haren's vyanden óók
ploertery bestond kan waar zyn. Maar onjuist is het dit voorop
te stellen. Het woord ploert komt in 't stuk van v. Vl. herhaaldelyk voor. (5 maal in 2% blz.) Bovendien het staat in
den titel, die let wel : tekst is, het quod demonstrandum van
z'n betoog. Het komt my voor alsof ik, v. Twist aanklagende,
dien man gedurig „dief" noemde. Dat doen straatjongens. En
hierin zit juist het verschil tusschen schelden en aanklagen.

-

,
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Als bydrage tot de legio stukken waaruit te leeren valt hoe
men niet schryven moet, is v. Vl.'s stuk kostelyk. Want dat
ruw inhakken bewyst dat de schryver zich niet de moeite
gaf te distingeeren. Er is mangel aan oordeel des onderscheids.
Wie eens voor al ieder die hem niet aanstaat, met hetzelfde
vage woord karakteriseert, geeft blyk van weinig conscientie.
Het is in dien zin dat ik waarde hecht aan schryvery. Slordigheid in uitdrukking is my een kenmerk van immoraliteit. (Ik
behoef u niet te zeggen dat ik hier niet bedoel grammairezaken). Maar: als men een schryver (nogal ten onregte !) berispt omdat hy „heur" schryft voor „haar" omdat hy
(weer ten onregte) „ai" zegt voor „ei", (waar ei niet te pas
zou komen) als men 't iemand tot verwyt maakt dat hy Pruissen
met twee s schryft, dan wachte men zich voor
Ik nam daar 't boekje nog eens ter hand, en begon aantehalen. Maar 't wordt te veel ! Een staaltje:
„Niemand (negatief) zal ontkennen (neg.) dat het niet (neg.)
ten volle verdiend was."
„Niemand ontkent = ieder erkent. Alzoo het was volgens
van Vloten: niet ten volle verdiend. Hy bedoelt : dat het wèl
verdiend was.
Dat is 'n lapsus, zegt ge? Toegestaan. Maar 't heele stuk,
wat redenering betreft, is van gelyk allooi als de schryftrant
die van zulke lapsen aan elkaar, i.e. niet aan elkaar hangt.
't Gevolg is dan ook, dat ik, als men my dwingen kon zonder
verder onderzoek te decideren, nu, na v. Vl.'s verdediging, den
verzenmaker van Haren terdeeg voor (zoogenaamd) schuldig
houd. Ik zeg: „zoogenaamd" want de heele zaak is me
Och, ik zoek naar àndere deugd, dan de bravigheid die
er schynt te liggen in 't niet verkrachten (of verleiden?) van
z'n dochter.
Ziedaar alweer een onderwerp waarover ik publiek m'n
opinie niet zeg. Ik wou niet graag den eersten den besten kwajongen een welkome gelegenheid bieden om my straffeloos
met steenen te gooien. Ook moet ik erkennen dat van Haren
(indien de zaak waar is) wel schuldig wezen zou. De zedelykheid eener daad moet gemeten worden aan de begrippen van
den man zelf die haar begaat. Te Keulen heb ik een man
gekend, die, naar men zeide, na den dood zyner vrouw, z'n
dochter tot vrouw had genomen. Ik kende hem niet genoeg
om te weten of hy eene laagheid had gedaan, of 'n wysgeerig
heldenstuk. Ik zag in dat dit laatste mogelyk was.
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Myn schroom om over zulke dingen myne opinie te zeggen,
schynt overigens door velen te worden gedeeld. Althans in de
kibbelary over Byron werd alleen gehandeld over de vraag:
of de zaak waar was ? Niemand durfde zeggen : en al ware
't zoo, wat zou het dan?
Naar myn inzien bestaat een der scherpst geteekende kenmerken der zedeloosheid in de gratuite verdoemenis van dissidenten. Byna elke veroordeeling is 'n dekmantel voor eigen
beroerdheid. Bovendien : een hoofd-ingredient van kwaadspreken is : jalouzie. Als 'n jongen een wafel steelt, wordt hem
dit 't meest verweten door 'n kameraadje dat veel van wafels
houdt. Hieraan is 't schandaal toe te schryven dat er gewoonlyk
wordt gemaakt van geschiedenisjes die met geslachtsdrift in
verband staan. Ook flinke diefstallen maken zooveel opgang,
omdat de gelukkige dief b e n y d wordt. „Honderd duizend fl
gestolen) hè !" Dat hè moet beduiden : infaam ! Maar de
ware beteekenis is: als ik die fl 100 maar had! (Ro. 103 106.)
-

11 6.

.Qan. Yunke.

'Wiesbaden, 2 7ebruari 1872.

De „Bruid daarboven" zend ik morgen gecorrigeerd terug.
ik heb relt rept gelaten en vrolyk blyft vrolyk. Eerst was ik
van plan ook die dingen te veranderen, maar by nader inzien
vond ik het goed dat stuk in 't bezit te laten van z'n dertigjarigen ouderdom. Prosit! Ik zal er een voorberichtje by
schryven.
Uw aanbod om my voor dien nieuwen druk f 50 te betalen
(geheel onverplicht, want het ding behoort u) is zeer royaal.
Ik wou ryk genoeg zyn, u te bedanken. Niet uit hoogheid,
maar om de zaak niet te bezwaren. Nu neem ik gaarne aan,
ik moet wel.
Uw beide vragen : of we bundel IV beginnen met Vorstenschool? en: in ieder geval beginnen we immers in 't voorjaar
met dien bundel? zyn juist geschikt om my te decideren, of
liever tot décisie te dringen. Op de laatste vraag zeg ik: ja,
zeker ! En wel zoo spoedig mogelyk. Geef me over Vorstenschool drie dagen tyd tot beraad.
(IX. 74 78.)
-
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117.

Aan Roorda.

Wiesbaden, 16 ebruari

1872.

Ja „ t is een hard lot welgeaard en Nederlander te zyn." Dat
zegt ge wèl. Nu, daarom ben ik geen Nederlander. Myne denkbeelden daarover zyn van zeer ouden datum.
Nu ben ik aangeland op de hoofdzaak in uwen brief. Ja,
de javanen zouden 't goed by my hebben, ` als Welnu,
laten we 't dan daarheen sturen. Een droom, zegt ge? Soit!
Maar als nu de eerste stap tot zoo'n zaak, zóó is, dat hy ook
zou moeten aanbevolen worden, al ware de mislukking van
't eindplan eene zekerheid, waarom dan niet dien stap te doen?
Dat nu is : leven-kunnen, bien-être, loisir, gemakkelykheid
in beweging, alles zaemgenomen : geld.
Om daartoe te geraken is jammer genoeg ! -- dat vervloekte schryven 't eenige middel. Veel te lang heb ik gemeend
dat men my dit sparen zou, en eerst onlangs heb ik 't besluit
genomen te schryven om den broode. Wat me tot nog toe
altyd incidenteel scheen, moet in godsnaam normaal worden.
Vraagt ge my of 't aanvankelyk lukt? Neen! Sedert maanden
ben ik onmatig. Ik martel my af, zit dagelyks 8, 9, 10 uur
voor 'n schryftafeltje, spring 100 maal vloekend op, en breng
niets voort. Toch beproef ik. Elken dag zeg ik : „heden
misschien!" En „als ik maar eens aan den gang ben!"
(Ro. 141-142.)
'

118 .

Aan Yunke.

'Wiesbaden, 20 Tebruari 1872.

Ik zal beginnen u deze week nog drie acten van Vorstenschool netjes en persklaar terug te zenden.
Nu 't vervolg of liever 't slot. Ge vraagt of dat wat opschiet?
Gut, als 't opschiet is 't af ook. Houd me niet aan een bebepaalden dag. Ik beloof spoed.
De zaak is dat die Vorstenschool, gelyk al 't andere wat ik
in, en vóór '70 in 't hoofd had, door 'n troep ellendelingen
was uitgeblazen. De Mult.-Commissie heeft me een coup de
jarnac gegeven. 't Was de oude historie van de kapel en
den ezel.
Sedert het corrigeren van uwen herdruk Ideen ben ik begonnen opteknappen. Dàt en m'n gewone middelen (schaken
en meetkunstige oefeningen) heb ik gebruikt om te vergeten,
of althans op zy te zetten, wat me hinderde.
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Aan dezelfde kwaal laboreerde ik met m'n Millioenenstudien. Vlug, helder, geinspireerd ben ik nog niet! Maar omdat ik liever dat stuk dan m'n drama opoffer aan m'n tegenwoordige sufheid ('t is al veel beter sedert 'n paar maanden)
werk ik dááraan, om myzelf weer in 't spoor te helpen. Sedert
vele dagen reeds werk ik geregelder dan ik sedert Augustus '70
doen kon. Of m'n werk my bevalt? Neen ! Maar ik weet hoe
dat gaat. Op eenmaal zal 't goed worden. Wees niet ongerust.
Ik ben op den goeden weg, en zal volhouden.
Meen niet dat de Mill. Studien, of correctien my hinderen.
Integendeel, hoe meer hoe beter. Vooral wanneer de correctie
my niet ergert, en dat was zoo min by vel één Ideen, als in
de vellen die ik van de Bruid zag, het geval. Al die dingen
pakken my in voor m'n werk, en beletten 't afdwalen myner
gedachten. Ik zal u Vorstenschool spoedig zenden, reken
daarop. (IX. 79-80.)
119. Aan Funke. Wiesbaden,

27 ju li 1872.

Waarde Funke, Ik zal u heel familiaar schryven. Doe 't

s. v. p. ook.

Met innig genoegen heb ik u leeren kennen, en ik schat
u zeer hoog. Vergeef myn driftigheden. Ze zyn een gevolg
van veel leed. Wondeplekken zyn prikkelbaar. 't Gebeurt vaak
dat ik smart voel op plaatsen die 'n ander als gezond aanziet.
Myn leven is zoo vol ! De punten van aanraking zyn zoo talryk ! Primitief ben ik zacht m'n moeder zei 't altyd — en
juist daarom ge weet de rest.
Ook in m'n schryvery lydt niemand zooveel van m'n
scherpte als ikzelf. Ik wcu niets liever dan alles goedig opnemen. Maar als dat dan altyd beantwoord wordt met etc.
Mimi, en ik ook, was allerprettigst getroffen door uw
gracieux cadeau. Eduard kwam er mee aanloopen. Hartelyk
91 92.)
dank!(IX.
-

120. Aan Yunke.

'Wiesbaden, 10 Augustus 1872.

Ik ben zeer
verdrietig, is 't woord niet, maar erger:
impotent ! Wel is verdriet daarvan de oorzaak, maar anders
dan gy zoo welwillend veronderstelt. Gy zocht voor m'n niet201

zenden van copie, als 't ware verschooning in die laatste historie
met de M. C., en dat is onjuist. Op zichzelf heeft my de
openbaring daarvan meer goed dan kwaad gedaan. Zóó immers
komt er een eind aan de zaak. Ze zat me zoo lang in de
maag!
Wat me naar ik gis zoo leeg van indrukken maakt, is de
heele geschiedenis der laatste jaren. Ik zou tot 62 moeten
teruggaan om dit uitteleggen. En dat zou me vreeselyk afmatten.
Als ge, nu byv. sedert uw vertrek, my ongezien hadt kunnen
gadeslaan, ben ik overtuigd dat ge ja wat? Eerst wou ik
zeggen : my zoudt minachten, maar dat is niet juist. Ik weet
niet welken indruk ik op u maken zou. Minachting, verdriet,
medelyden nlisschien. Ge zoudt het verstandigst doen, alle
oordeel opteschorten, en u te bepalen by 'n : „ik begryp er
niets van!"
Ook ik begryp er niets van. Maar ik ken die stemmingen
by ondervinding, en weet dat ze voorbygaan. Als ik dit niet
wist zou ik moedeloos zyn.
Doch nog eens, die zaak op zichzelf is niet de oorzaak van
m'n onbekwaamheid om te werken. Ik zeide u „als ge my
kondet gadeslaan !" Welnu, zet op den voorgrond dat ik niets,
niets doe, dat den geest zou kunnen bederven, geen vermaak,
geen afleiding, geen drank, niets ! Wat dit alles aangaat, ben
ik zeker een voorbeeld. En dit was ik al sedert de laatste 20 jaar.
Zy die meenen dat ik een „liederlyk genie" ben, zouden verbaasd staan over m'n puritanisme. In zeer burgerlyken zin
denk ik dat er weinig kappellui zyn, die zoo braaf leven als
ik. Nu, deugd is dit niet. 't Is smaak en noodzakelykheid. Ik
moet wel zuinig omgaan met m'n geestvermogens. Doch
al neemt dit de verdienste weg, 't levert dan toch geen grond
om my te beschuldigen van 't tegendeel, gelyk men uit
'n armoedige behoefte aan tegenstelling gewoon is. Ik begryp niet hoe 'n liederlyk mensch iets kan voortbrengen. En
zelfs het toegeven in kleine geoorloofde uitspanning is my
verboden. Dat gaat zóó ver, dat zelfs een vriendschappelyk
gesprek my uitput. Noem dit ziekelyk, zwak, overgevoelig,
prikkelbaar 't is zoo !
Na Edu's vertrek zei ik aan Mimi : „Zorg dat ik elken dag
stipt naar Adolf shóhe ga." En dat is geschied.
Ik heb op de kamer die ge gezien hebt, gezeten van 9 tot 3,
4, % 5, zonder iets te kunnen doen. Ik ben er beschaamd
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over en soms woedend. Ik zoek naar de oorzaken en vind
wenschen. Eenmaal daags slechts zie ik iemand, het meisje
dat me koffi brengt, en ze loopt op de teenen nu ja, dat
hindert me! 't Is als 'n sarcasme op m'n werkeloosheid.
Daar zit ik dan uren achtereen met het hoofd in de handt
„Als ik eens geen kranten las" dacht ik. En dit zal ik dan ook
probeeren, schoon 't aan den anderen kant noodig is, iets te
weten van wat er omgaat. Maar dat de kranten my ergeren,
is waar. Dit is moeielyk begrypelyk te maken, neen, toch niet!
„De heer Fransen van de Putte is van z'n buitenlandsche reis
teruggekeerd
ei kom ! Dus zal-i nu beginnen met het
ministeren van kolonien ! „Tot leden van
allerlei genoot,
schappen zyn benoemd
en dan tal van namen zonder
naam. De glorie schynt goedkoop te zyn in Holland. „Wy"
gelyk of ongelyk. My wel, wat
vinden dat de heer Thiers
Thiers betreft, maar die „wy!" „Z. M. de koning heeft
"
nu ja, de koning schynt iets gedaan te hebben. Dat is sterk
voor 'n koning! Dan de democratische vereenigingen ! En de
humbug der advertentien ! En de valsche gemoedlykhedens ! Ja,
de kranten ontstemmen my. Meermalen droeg ik mimi op ze
voor my te lezen, maar 't gaat niet. Ze kan niet altyd weten wat
me grieft. En al wist ze 't, en al sloeg ze 't over dan juist
zou ik leegte voelen want grief is 't interessante ! Ik moet toch
weten hoe nu, byv. m'n gewezen collega Otto van Rees door
N. Rott. Ct. en Fransen van de Putte is aangeworven om 't
nieuw „liberaal" Ministerie te steunen? Van Rees zelf moet
verbaasd staan over al de verdiensten die de kieskollegien op
eens in hem ontdekt hebben ! Nu, onbekwaam is hy niet, zeker
niet! Maar liberaal? Dat 's grappig! En z'n rapporten over
Vryen-Arbeid zyn valsch. Maar dat komt er niet op aan voor
de Rott. Kiezers, voor de 2de Kamer, en voor Nederland ! Het
zy zoo. Zulk bedrog is er steeds geweest, en zal er altyd
blyven, en ik klaag daarover slechts in zooverre als 't my belet
te arbeiden. Want minachting voor m'n publiek is een der
hoofdoorzaken myner verlamming. ik spreek tot een doove!
En ikzelf beging een fout. Eenige dagen geleden ben ik, iets
zoekende, aan 't bladeren gegaan in dien koffer. Ik had dat
moeten myden en zal 't ook niet weer doen. Een oogenblik
dacht ik er aan alles te verbranden. Maar dat kan ook niet.
En als ik aan 't schiften ga moet ik lezen dat zou me nog
verder van den weg brengen.
Een ding kunt gy misschien voor my doen. Ik heb altyd baat
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gevonden by schaken. Kunt gy my een serieuse schaakparty
bezorgen? Maar zeg uitdrukkelyk dat ik niet beweer sterk te
zyn, o neen! (Dit is de waarheid.) Met 'n meester 3en of 4en
rang verlies ik. Reeds 'n keer of drie heb ik corresp. party gespeeld in den laatsten tyd, maar ik trof het altyd dat men 't
al te slordig opvatte en dan wryft het me niet genoeg. Maar
als ge 't nu een goeden schaker voorstelt heeft het zoo'n uitdagenden schyn. Dit weerhoudt me van schryven aan een beroemdheid, als bv. van 't Kruis, van der Leli en dergelyke. En
met een kruk helpt 't me niet. Mocht ge iemand vinden die
er geschikt voor is, zorg dan vooral dat er geen bluf ligt in
m'n aanbod. Dan zou ik er te gek afkomen.
Uw bloemlezing en ! Hm Hm ! Gut, als ik aan 't schryven
kwam over die bloemlezingen! Ge hebt me een goed geschenk
gemaakt! 't Is heel nuttig voor me als graadmeter van smaak
en oordeel. Verbazing is m'n hoofdindruk, maar m'n opinie is
niet ryp genoeg om ze te uiten. Ik wantrouw my zelf in m'n
tegenwoordige stemming. Eergister avend las Mimi my 'n stuk
van Shakespeare voor. (Ook dat is économie. Ik wil m'n oogen
niet bederven. Zoo nauwgezet ben ik op alles. En dan nóg
niets voortbrengen !) Nu, 'n stuk van Shakespeare. Ik vond het
een vod! Moet ik dus m'n oordeel niet wantrouwen? De heele
letterkundery walgt me. Ik zie overal 't métier doorschynen.
Dit nu is ook 't geval by m'n eigen geschryf, en dat maakt me
misselyk.
En: waartoe dient het? vraagde ik mezelf by elk bloempje
uit de lezing en vooral niet minder by de verzen van Heye.
Waartoe dient het?
Een gek praatje in den mond van iemand die u schryvery
schuldig is!
Toch heb ik daar gelachen, en dat is 'n • teeken van beterschap. Ik stelde my een koopman voor die geld had geschoten
op 'n party koffi. Z'n correspondent zendt hem in plaats van
de verschuldigde waren, een verhandeling over 't verderfelyke
van die koffi, met voorstel om die drank af teschaf fen
Nu, ik zal m'n verhandeling over 't misbruik van pen, pers,
gedachte, talen en rymwoorden, maar bewaren voor de
Ideen ! Dan kryg je toch koffi! Maar ergerlyk is 't ! Voor byna
al die litteratuur heb ik maar een benaming. Maar ze is te
onfatsoenlyk in een brief, die ge misschien uw vrouw te lezen
geeft, omdat ge zelf geen tyd hebt.
Stel myn laag neerzien op schryvery, niet op rekening van
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broodnyd. Ik ben waarlyk bly als ik iets vind dat me schoon
voorkomt (byv. een stukje van van Beers: „De twee kuipers."
Dat is ware poezie! Iets zeldzaams!) (IX. 97 101.)
-

121. Aan

Roorda.

'Wiesbaden, 3 October 1872.

Verbeeldje dat ik onlangs in m'n Ideën bezig de Thorbecke
waanzin te bestryden, uit m'n pen liet vloeien:
(Ik schryf nooit wat ik wil, d. h. m'n écarts zyn dikwyls voor
mezelf een surprise!)
„We moesten voor dien man een grafschriftje bestellen by
de erven van den Schoolmeester." (Ge kent toch die dingen?
byv.: „Hier lig ik etc. Wie me er uithaalt krygt f 2.50 vry
geld en 't hout van de kist."
Ze zyn wat de duitschers noemen van 't genre „hóhere
Bládsinn."
Juist het blódsinnige van de Thorbecke-vereering bracht me
op dat idee. En zie ik maakte zoo'n ding (blödsinn slechts, let
wel !) op Thorbecke. Dat karakteriseerde meen ik, de zaak.
Onwillekeurig volgde daarop (genre Schoolmeester).
Anders. En 'n 2e dolheid! En een 3e: Anders!
Doch zie, by nog 'n „Anders" ging ik over in een ander
genre. De zotte niets zeggende deun veranderde in sanglante
epigrammen. Dáárvoor geef ik ze. Heb ik dat mis, dan is er
niets gezegd. I k geef ze voor scherp.
Nu zul je erkennen dat het epigram (let wel dat ik niet
meer spreek van leege uien, dont il ne faut ras abuser) een
alom erkend wettig wapen is, en nu juist zoo'n heel lagen rang
niet inneemt in de litteratuur. Martialis, Huyghens, Bilderdyk,
Vondel etc.
De geest kwam over my, en ik maakte er — schrik niet ! —
een honderdtal ! Gehalte? Wie zou nu mal genoeg zyn
te denken dat die 100 allen precies even goed zyn? Dit is zeker:
„aardig" zyn ze allen, hetzy door den blodsinn die de zotterny
van den dag karakteriseert:
Onder dit steentje
Ligt 'n phenomeentje.
Zonder me te flatteeren,
'k Durf met Hoff concurreeren.

en dergelyke.)
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hetzy door den vloed van 't geheel. 't Is of ik den vent
begraaf. Dat heeft op zich zelf eene beteekenis : scie tegen scie.
hetzy --- en dit houd ik vol, want anders zouden me die
twee vorige redenen niet genoeg zyn Idoor positieven zin:
Een voorbeeldje? Zie hier:
De ware grondslag van m'n districtsfilosofie
Is dat vier idioten meer verstand hebben dan drie.
Dit punt van uitgang van m'n glorie
Is 'n byzonderheid uit de natuurlyke staatsgeschiedenis.
„Ongerymd !" zul je zeggen
Lezer, dat deed ik expres, om je de eigenaardigheid van m'n
[systeem uit te leggen.
Wie de geschiedenis achterste-voren leest
Ik zend je liever 't heele pakje, tracht er maar uit wys te
worden en denk niet dat er geld is als ge een aangeteekenden
brief krygt.
Kortom, 't was 'n lust van me, een bui, noem 't wat je wilt.
En m'n plan was, daarna (na nog wat geeseling) overtegaan
in 't ernstige gelyk ik méér doe.
Eerst moet door spot de heiligheid er af, tot het ontbiologeeren ! Dàn is de tyd van nuchtere vermaning daar.
(Ro. 198-200.)
122. Aan Roorda.

Wiesbaden, 24 October 1872.

Maar hoe vind je dat andere zaakje? Dat van Helden
duizend gulden ontvangt voor 't overdoen van 't accoord met
m y over bundel IV, terwyl ik zelf voor 't schryven maar
26 X 40 = 1040 kreeg?
Dat thans alles op Java beter is (Corr. Journal de Genève)
is de bekende deun der liberalen. Van Hoevell (staatsraad met
f 5000 tractement, plus z'n dominéspensioen) verzekert het
ook in z'n voorwoordje .by de duitsche vertaling van Slaven
en vryen. Ergens is 't my kwalyk genomen dat ik niet ook
zoo'n certificat de bonne conduite heb meegegeven aan de
engelsche vertaling van Havelaar. Ik antwoord daarop in den
herdruk Ideën met noten. (Ro. 212.)
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123. Aan van 1Ia11. 'Wiesbaden, 28 October 1872.
Ik betuig u myn dank voor dat stuk in de Caecilia, dat
me dubbel neen, drievoudig genoegen deed. Eerst verheugde my de vriendelykheid van 't zenden, toen uw gunstig
oordeel over myn streven want het is wáár dat ik tracht
optewekken tot zelf denken en ten derde deed my uwe
manier van schryven een byzonder groot genoegen. ik zie
daaruit wees niet boos over de soort van myn lof dat
gy lezen kunt!
Om niet mal verwaand te schynen moet ik dit ophelderen.
't Kon schynen alsof ik beweerde : „die Mr. van H. pryst
myn geschryf, dus kan hy lezen." 0, neen, m'n „dus" ligt
niet dáárin. Ik vind in uw zoo kort stukje het verband aangetoond tusschen zaken die aan 99 /100 der lezers disparaat voorkomen. Ik wed byv. dat zeer weinigen de reden van bestaan
zullen inzien, van 't woordje „daarom" waarmee uw laatste
regel begint. Men is zoo gewoon aan ingesmokkelde „want"
en „maar's" dat enz.
Ja, enz. ik behoef u m'n grief over 't byna algemeen verslonsen van denkvermogen myns inziens de éénige onzededelykheid ! -- niet te verklaren. Dit kan ik in gemoede betuigen, myn hart springt van vreugd op, als ik logische
gedachten-werking ontwaar.
Misschien verrast het u eenigszins, dat ik deze opmerking
maak naar aanleiding van dat IIde nummer uwer Leekegedachten.
Zoo ja, dan ligt het hierin, dat gy toevalligerwyze niet gelet
hebt op 't hand-over-hand toenemen van wawelpraat, en op
't genoegen nemen daarmee. 't Is daarmee als met de munt,
voor uw oom (?) die in orde bracht. (IX. 126-127.)

124. Aan van Ball. Wiesbaden, 11 Maart 1873.
Ge zoudt niet kunnen leven van uw pen daar is maar
voor een paar gulden kopie, en wat hebt ge al moeten werken
en denken om 't voorttebrengen ! 0, ik dank u zoo ! Juist,
juist, dat is het, riep ik by elken regel ! Ik wou nu dat V. S.
niet van my was, dan kon ik uwe beschouwingswyze aanpryzen als 'n les. Dat is het ! Nu kan 't me niet meer schelen
of de rest zwygt, va!
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„Wat waar is moet van alle kanten waar zyn.” Welnu, uw:
„met het vers van Albert incluis" is dat! Het dateert uit den
jingeltyd. Dit moet u goeddoen, en u den moed geven om
uw indrukken aantekweeken en te uiten. Wie zoo juist raadt,
raadt niet. 0, ik begryp uw gedachtenloop zoo goed.
Om u iets van m n dankbaarheid te toonen, heb ik niets
dan de mededeeling dat het me vergelykenderwys zeer goed
gaat. Ik werk zoo hard ik kan, en daar ik 'n zeer goeden
uitgever heb, geniet ik eene kalmte die me tot voor weinig
tyd onbekend was. Ik voel dat dit u genoegen zal doen.
Altyd blyven er jammer's. Dit o. a. dat kopie by de maat
betaald wordt. Daarom zei ik : gy zoudt niet kunnen leven
van uw pen. Uw executie van „mooischryvery" is heerlyk (Ja,
juist, de aangehaalde zinsnede is slordig, incorrect! By herdruk
zal ik 't zeggen.)
'

125. Aan Funke. Wiesbaden, 13 juni 1873.

Heden ochtend ontving ik uwen brief van eergister met
voorstellen tot verandering etc. Ilc neem expres maar 'n half
blaadje om nu niet te antwoorden. Ge had nam. nog niet ontvangen het slot van bundel V, en 't begin van bundel VI. De
mogelykheid bestaat dat het daarin voorkomende u op dit
oogenblik van uw voorstellen doet afzien.
Och, de verrassing (zooals ge 't noemt. Heb ik dit woord
gebruikt? Het drukt meer uit dan ik bedoelde.) Ze komt alleen
neer op 't plan om met zeer grooten spoed voorttewerken
aan Wouter! Ik dacht dat het u als uitgever aangenaam wezen
zou (na komkommertyd?) in eens den VI bundel en misschien
den VII — alleen over de Woutergeschiedenis handelende —
klaar te hebben. Dat ik u dit aanreken als pleizier, was omdat ik van zooveel zyden aanvraag kreeg om 't vervolg op
die historie.
Rechtstreeks toegeven in den wil van m'n publiek kan ik
niet. Dit zou me terstond verlammen. Maar wel heeft de
manier waarop men iets ontvangt invloed op m'n stemming.
En door 't vragen naar Woutertje waarin veel belangstelling
doorstraalde, werd m'n stemming zóó als ik noodig had om
't te doen. Vandaar 't slot des vyfden bundels.
Het is komiek dat Flanor de Woutergeschiedenis „beroemd"
noemt. Ei? Dit is dan de „stille faam" waarvan Louise in
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Vorstenschool sprak, want publicistisch gesproken heeft men
van Wouter zoo min notitie genomen als van de zeeziektegeschiedenis die ook „beroemd" is. Dit is 'n aardige bydrage
tot de onmacht van 't doodzwygen. Wouter is „beroemd"
zonder besproken te zyn. Tant mieux! (IX. 174 175.)
-

126.Aan Roorda.

'Wiesbaden, 4 September 1873.

't Huis waar we wonen wordt primo October afgebroken,
en ik weet nog niet waarheen. Dit nu is 'n geldzaak. Om
Wiesbaden te kunnen verlaten, moet ik 'n achterstand byspykeren. Hiermee nu was ik sedert lang bezig. Maar allerlei
bykomende zaken belemmerden my. Voornamelyk trof het slecht
dat myn vrouw in Italië door ziekte haar lessen moest opgeven,
en 2e dat ze heel graag de „vriendin" en haar man verlaten wou
waarby ze in Padua woont. Ook dáár dus was en is periculum in
mora. 3e M'n zoontje (zoon !) wil nu eindelyk : studeeren. (Vroeger wilde i k het, en hy niet. Maar daartoe is geld noodig.
Geld nu kryg ik alleen van Funke voor m'n werk. Ik werkte
veel, maar niet genoeg voor àl die behoeften, zoodat ik nog
niet weet hoe ik alles te gelyk 't hoofd bied. Niet te weten waar
ik 1 e October zal belanden, is 't ergste. In één woord : 'n krisis !
(Ro. 271-272.)

127.Aan Funke.

Wiesbaden, 6 September 1873.

Ik wou dat ge Mill. Studien gekocht had. Over 'n jaar of wat
zullen zy opgang doen. Aan gewone lezers (de meerderheid!)
moet eerst gezegd worden dat het „mooi" is. Het werk is zeer
eigenaardig en lykt weer op niets. Dat het lezen en volgen
inspanning eischt, weet ik wel. (Ik span me ook in by 't
schryven I) Maar juist daarom zal 't langer leven dan de dingen
die géén inspanning kosten en morgen van 't repertoire worden
gegooid. (IX. 184.)
128.

Aan Roorda.

'Wiesbaden, 4 October 1873.

Beste Roorda ! Dank voor uw brief. Ik schryf in groote haast,
want ik verhuis vandaag : Geisbergstr. 12.
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Bundel VI al af. Ik denk by 't schryven van Wouter aan
uw mama. Funke heeft redenen om de verschyning te vertragen,
maar ook afl. 2 is reeds afgedrukt. En de kopie is gereed tot
slot bundel VI. — Zoodra ge my meedeelt dat uw mama de
zeven vel van Woutertje gelezen heeft, zal ik u de volgende
vellen zenden. En doe my dienst door 't goed beschryven
van den indruk s. v. p.
Ik moest u spreken. ik heb zoo'n hekel aan schryven. 't Is
zoo gebrekkig.
Verhuizen ! Mimi werkt als 'n paard, en weet niet dat ik
je schryf. Hartelyk gegroet. (Ro. 277.)
129. Aan

Roorda. 'Wiesbaden, io October

1873.

Neen, Geisbergstrasse is geen voorname buurt. Integendeel.
Maar al zy myn buurt nu niet voornaam, de woning is zeer
goed. Aan de voorzy (Geisberg) zyn wy au premier. Maar
aan de achterzyde (keukentje en eetkamertje, die in 'n leelyke
cour uitzien) zyn we au second.
Uw tegenzin om in Holland te wonen wordt door my begrepen en gedeeld. Om daar niet mishandeld te worden,
moeten wy met zeer veel geld komen. Dan zal ieder roepen
dat-i alles precies met ons eens was, en trachten te deelen in
den triumf.
Het plan (of 't denken aan een plan) van uw
vrouw doet my rillen ! Het is onmogelyk. Gy zyt prikkelbaar (et pour cause) in andere verhoudingen. Hoe dan als gy
in aanraking komen zoudt van zulken aard ! Ik noem het
onmogelyk.
Maar, zal uwe vrouw zeggen : „Nood breekt wet", en ik
erken dat haar streven eerbiedwaardig is. ik ken dat streven
zeer goed, en van naby. Ook myne vrouw wilde altyd zelf
de handen uitsteken. En zy heeft dat dan ook tegen myn zin
gedaan. Sprekende zou ik u dit beter kunnen uitleggen. Ze
heeft te Padua les gegeven tot ze niet meer kon. Gedurende
2 à 3 jaar heeft ze daarmee iets verdiend en corollair aan dat
plannetje was 't wonen by 'n „vriendin" die 't ook zoo byzonder wys en flink vond dat ze niet langer zat te wachten op
de vruchten : „de son génie stérile" enz. enz.
Welnu, myn vrouw heeft doorgezet, en my, dus ook haarzelf!
vreeselyk benadeeld. De schade die ze zich op de
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hals heeft gehaald is zeer groot. Gelukkig dat ze 't nu inziet.
Ze heeft hare „vriendin" verlaten en (heel Padua !) haar les
geven opgezegd, een woning te Venetië gehuurd en schreef
onlangs : „Dek, ik zal heusch gaan verjongen, in plaats van
oud worden. Ik ben haast bang dat ik als 'n gekkin zal dansen
van blydschap op 't San Marco-plein." Zie je, juist omdat
ik tegenwoordig voor m'n troepje zorgen kan, heb ik 't prettig
gevoel dat ik meer kan doen ook. Ge zult het zien!
(Ro. 278-279.)
130. Aan .Roorda.

Wiesbaden, 11 October

1873.

Hier eindigde ik gister, omdat ik aan 't timmeren ging.
(Schroeven indraaien, spykers slaan, boekerekje ophangen etc.)
Ik houd daar zoo veel van, en kan by zulk werk zoo aangenaam denken. Eergister heb ik my lA dag geamuseerd met
'n hangklokje in orde te brengen. Gereed om 't optehangen,
vreesde ik dat het houten kastje te zwak in elkaêr zat om de
gewichten te dragen. Juist op 't laatste oogenblik wou ik dat
met 'n klein schroefje goed maken, en boor tegen het
spilletje aan! Al m'n gewurm was vergeefs. Zulke nietigheden
geven te denken ! Men struikelt over 't kleine, over de byzaken.
Want het werk, het uurwerk, de hoofdzaak, had ik inderdaad
goed gerepareerd. (Ro. 280-281.)
131. Aan Roorda. Wiesbaden, 4 November

1873.

Beste Roorda. De opmerking van uw mama over Fancy
God, is eenvoudig-waar. Precies ! Juist wat ik bedoelde ! ik wil
dat achterste-voren zetten van omdatten en opdatten in 't
oog vallen. Vandaar die uitwydingen over de leer der doeleinden, over teleologie.
Fancy bewerkt, bestuurt, heerscht. Wie is Fancy? Niemand!
Ze is 'n schepping van m y, niet waar? Juist precies zóó is
God 'n schepping der eerste voorgangers van de menschheid.
Ik zal dit op z'n tyd uitdrukkelyk doen uitkomen. Op blz. 273
(juist de eerste pagina volgende op de door u gelezen vellen)
spot ik met haar moeite om alles zoo, zoo, zoo te regelen. Voorloopig moet men opmerken dat ik 'n heele boel blzz. gewyd
heb aan de noodzakelyke verevening der kansrekening. Nog-
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eens : Fancy is immers myn schepping, en dus niet iets bestaands?
Fancy = God? Zeker. Want: Fancy = fantazie, ergo God
fantazie, namelyk 'n dichtersmiddeltje om omdatten te veranderen in opdatten. In den Wouter is dit 'n mythologie op
m'n eigen hand. Wie dit nu letterlyk opvat gaat 'n godin,
'n wezen: Fancy aanbidden, en stelt aanschouwelyk de dwaling
voor: „hoe men aan Goden komt".
Brama, Zeus, Jupiter, Jehova en de Nieuwe-Testament-god
zyn niet anders in de wereld gekomen. Een dichter kleedde
z'n gedachten in zeker gewaad, en men nam dat gewaad voor
't beeld. De opmerking van uw mama is my zeer gewenscht,
en ik zal die in 't oog houden. Doch let eens op die passage
op 273. Daar spot ik met Fancy in hoedanigheid van beschikster. En de zinsnede over: vinger Gods ! of: „'t is of er 'n
duivel mee speelt"' Ik zeide immers daarby: Wy hebben noch
met die vingers, noch met klauwen te doen? (Ro. 281-282.)
132. Aan Posmaer. 'Wiesbaden, 7 December 1873.

Ziehier nu. Mimi is --- misschien op één fout na, en 't blyft
de vraag of 't 'n fout is volmaakt. Ik ken geen deugd die
ze niet bezit, en ondeugden heeft ze niet.
Ze is wel opgevoed, hoogstfatsoenlyk, intelligent, van goeden
wil, bezield met lust tot ontwikkeling, moedig, arbeidzaam,
evenmin prude als lascive, trouw à toute épreuve ik meen
niet romanachtig-trouw tegen verleiders dat komt in het
dagelyksch leven zelden te pas. Heeren-verleiders zyn er te
lam toe. Och, de ondeugd is zoo min tegenwoordig ! neen, ik
bedoel de trouw in 't proza, de aanhankelykheid in tegenspoed!
Dat beduidt meer dan josefische onthouding, schoon ze ook
in dat opzicht onberispelyk is.
En ze is in den hoogsten graad oprecht. Toen ze my liefkreeg was haar vader de eerste die 't wist. Voeg by dit alles
— ik wil kompleet zyn dat ze ook fysiek nog altyd agreable
is. Ik moet dit zeggen om de gissing te voorkomen dat ze door
'ii monsterachtig uiterlyk tegen zich inneemt.
Welnu, haar heb ik by me. Ze verzorgt me, liefkoost me,
draagt m'n kuren, ze dorloteert me
Waarom ben ik, in zeker opzicht niets te wenschen hebbende, bitter?
,
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Tusschenzin alweer. 't Woord : ééne fout genoemd hebbende, mag ik niet riskeeren dat ge daarvan iets heel ergs denkt.
Dat zoude zonde zyn. Ze is, meen ik, wat ligtgeraakt in hartzaken, en dan niet altyd zacht genoeg van uitdrukking. Haar
indruk is wel zacht.
Och, ik zou u gaarne veel meer schryven, ook over m'n
vrouw en kinderen. Maar dat leveren van kopie!
Waarom ik bitter ben? Och, 't onderwerp is zoo treurig!
Wat geeft het my u te overtuigen dat ik 't recht heb bitter
te zyn? Liever nog, — recht of niet! -- dat ik noodzakelyk
bitter wezen moet. Zoudt gy niet blind zyn als men u de
oogen uitstak?
Dat m'n bitterheid me benadeelt, ei? Is dit de vraag? Van
stoicynsche fictie houd ik niet. Leed geeft me smart, geluk
geeft me vreugd, en daarmee uit! De vraag die dikwyls gedaan wordt : of 'n lyder zich misschien z'n kwaal te zwaar
aantrekt
1k meen reden tot smart te hebben als ik door zorg en
kommer verhinderd word te arbeiden ! En als ik gestemd of niet arbeiden moet, d. i. iets produceeren, godbeter't ! om niet omtekomen. Heb ik 't nu zoo mis dat ik
hierover bitter ben?
M'n kinderen heb ik voor altyd verloren, mag en moet ik
daarover niet bitter zyn? Welk être zou ik wezen als ik me
dat niet aantrok?
En bovendien, vindt ge in de manier waarop ik door m'n
vaderland (alweer godbeter't) behandeld word, geen grond
tot bitterheid? Het zou me leed doen indien ge dit niet erkendet. Buiten de zoo even genoemde groote grieven vind ik
dat de bescheidenste mensch ,zich na al m'n getob en gewurm
'n anderen uitslag had mogen voorstellen!
Om niet onder te gaan (ik zit op zware lasten, dank zy
de helsche machinatien die my m'n vrouw en kinderen hebben
afgenomen,) moet ik 15 vel in de maand leveren. Dit kan ik
niet uithouden, vooral daar ik zeer moeielyk werk. Ik ben in
't geheel niet vlug, of liever, m'n vlugheid wantrouwende, leg
ik me zelf zooveel revisie op, dat er geen eind aan komt.
Sommige bladzyden kosten me weken ! En dat met de
zweep achter my: voort, voort, of gebrek!
Ik vraag u of hierin grond ligt voor bitterheid. Had ik niet
aanspraak op wat loisir? Niet om te rusten, — schoon dit
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misschien niet te veel zou gevergd zyn! maar om te werken?

Wel, ik ben slechts by ongeluk artist ! Ik geef er me niet
voor uit, en zelfs wil ik 't niet zyn. 7k subjectief? Zeker! Even
subjectief, even persoonlyk als 'n kruienier die z'n rekening
presenteert. Dat ik door 'n zonderlingen samenloop van omstandigheden genoodzaakt ben m'n „kost te verdienen" door
't leveren van dingen die aan kunst toucheeren, is me onaangenaam genoeg. ik zaagde liever hout, en zou dit doen als
niet het houtzagen nog slechter betaald werd dan 't schryven.
Ik zend geen vel de wereld in zonder vloek.
Ik, kunstenaar? Wel, ik heb er den tyd niet toe. Tien jaren
voelen en peinzen en dan 'n paar vel druks. Dat zou me
lyken ! En dan zou ik misschien wat goeds leveren, maar nu?
Ik, kunstenaar? Ik heb wel wat anders te doen ! Ik moet
schryvery leveren voor de kost.
Ik, kunstenaar? Daartoe is liefde noodig, liefde voor
z'n auditorium ! In plaats daarvan bezielt me de bitterheid
die m'n arbeid bederft.
„Kunstenaar zyn" beteekent in den mond van publiek :
iemand die men ongestraft miskennen en mishandelen mag. Ik
maak niet de minste aanspraak op 'n (pretense !) hoogte die
voorgeeft dat aantenemen als behoorlyk. Waar ik verhinderd
werd dezen en genen te geven wat hem toekwam, ben ik
gehorig geplaagd, vervolgd, uitgescholden. Ik blyf by den eisch
dat men . ook my geve `wat me toekomt. Ik begryp niet dat
men dit niet begrypt. Verbeeld u dat uw schoenmaker, vernomen hebbende dat gy dichter zyt, u 'n rekening voorlei:
6 + 10 = 30 of 50. Is 't u dan op straffe van verkettering niet
geoorloofd te zeggen : mannetje, dichter of niet, ik kan even
goed rekenen als jy?
En dan in oogenblikken van geestdrift te worden nuchter
geschud door de bedenking dat ge tegen zulke schoenlappers
't woord voert. Dat stremt ! Neen, 'n kunstenaar ben ik niet.
En geen dichter. En geen genie. Ik ben 'n eenvoudig mensch
die recht zoekt.
Gut, ik ben u een komieke confidentie schuldig omdat je
onlangs iets over vloeken schreef. Ik vloek zelden, geloof ik.
Misschien nooit, of 't moest binnen'smonds zyn. Eenige
maanden geleden nu, op 'n wandeling en geheel alleen, voelde
ik my beheerscht door indrukken hm ! Hoe ze te heschryven? Ja, zoo : ik betrapte my op den gemompelden uitroep:
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ik ben, geloof ik, sentimenteel, g. v. d. En daarop barstte ik
in lachen uit, en nam me voor het u te schryven omdat ik de
(geheel ongezochte) koppeling zoo komiek vond.
Toch geloof ik niet dat de „geest" my ontgaan is. Uw
Londinias klonk me zeer bekend niet ('t zou zyn alsof
ik u plagiaat verweet) maar toch als 'n weerklank op iets
bekends, plus 't moiré.
Goed ik weet weinig meer van het grieksch. Welnu, ik zou
in staat zyn intehalen wat my in dat opzicht ontbreekt, om
m'n yveren tegen uw (voor mogelyk gehouden) hellenistische
eenzydigheid te vrywaren tegen de verdenking dat het (th'n
yveren) voortkwam uit schoolnyd. My is het grieksch 'n
moderne zaak. Dat taaltje och ! Ik liet er reeds iets van
zeggen door oom Sybrand. Ge zult inzien wat ik meen met
„modern" als ge let op 't begin der wouter-geschiedenis. Die
is ur. Elke taal met deklinatien en conjugatien is modern. Niet
historisch gesproken, maar — en dat doe ik nu naar geologische maat. Dan is Homerus van gister. Er zal 'n tyd komen
dat schooljongens de Herakliden verwarren met de Bourbons, en
dat zoo'n fout den schoolmeester die de opstellen naziet, ontglipt.
„Goed zegt ge, wy leven nu niet in dien tyd !" Zeker. En
ik ontken den invloed niet die de homerische beschavingsabschnitt (en later byv. Pericles) op de onze heeft, o neen!
Maar ik stel hooger eischen aan de studie der oudheid, dan
wat taal-idiotisme. Gy ook. Gy zoekt er den geest in. Ook
goed! Maar 'n kosmisch overzicht geeft meer ! Slotsom ! ik stel
als gy, de grieken zeer hoog, doch noem hun periode onderdeel, en wil die niet aannemen als hoofdmoment. Dit laatste
vooral ook in taal niet ! 't Grieksch was aanvankelyk verbasterd keltisch. Och, mocht ik tyd hebben dit aantetoonen!
Om zoo iets alleen had ik altyd gehoopt dat men my steunen
zou ! Daar ligt een schat die ik nu niet aanwyzen kan ! Funke
kan my niet voor één vel druks de studie van jaren betalen!
Ik kan er dus niet van leven.
Met zeer groot genoegen lees ik de Levens van Cornelis
en van David J. van Lennep ! Daarover is 'n schat van opmerkingen te maken. Somme toute : we zyn erg achteruit gegaan
sedert 100, 80 en 50 jaar, zoowel maatschappelyk als wetenschappelyk en politisch ! Door allerlei samenloop is misschien
de uiterlyke toestand beter (en niet eens in alle opzichten)
maar de menschen beduidden meer dan nu ! Meen ' niet dat ik
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alles aanneem wat van Lennep (myn Jacob) schryft. 0 neen,
ik heb veel aanmerkingen die zeker noch hèm noch de familie
aangenaam zouden zyn. Maar over 't geheel : we zyn achteruitgegaan ! Onze tyd staat tot de periode 1770-1830 als
Willem III tot Willem I. Deze was inderdaad 'n individualiteit
Er leefden toen „personen" met eigenaardig cachet. Thans is
alles opgelost in 't parlementarisme, in 't samendoen, in 't collectieve, zoo. zelfs dat geen individu bruikbaar is zonder
niemendal te wezen. (IX. 194-203.)
133 * .

Aan 7>osmaer.

`Wiesbaden, 14 Juli 1874.

Beste beste Vos ! Wat moet gy beiden wel van me denken,
dat ik niets van my hooren laat en dat wel na uw lieve handelwyze en nu weer na uw stuk in 't Vaderland.
Welnu, ik heb verdriet ! Ziedaar de oorzaak. Er knagen
zorgen, dépits -- och allerlei, aan m'n gemoed. De beschryving
zou me te ver voeren, en vervelend maken. Ja, ik ben nu reeds
vervelend, want zeker heb ik u reeds meermalen iets dergelyks
gezegd als verontschuldiging van m'n zwygen.
Onze woning is uitstekend. Ik hoop hier lang te kunnen
blyven, of liever altyd, want ik verlang nooit beter. 't Vreesselyk lawaai dat de pruissische helden maken in hun kazerne,
hooren wy niet meer, en dat de toegang tot ons woninkje zoo
onaanzienlyk is
15 Juli. doet er niet toe, wou ik zeker zeggen, want ik werd
gestoord. Verbeelje dat ze my 'n briefje thuis gestuurd hebben
houdende dat ik belasting moet betalen aan de „Evangelische
Kirche". En dat ding gaat uit van burgerlyke autoriteit (landsof gemeentelyke, dat blykt niet. Er staat „Steuerempfanger"
zonder meer.) Dat de overheid zich tot deurwaarder maakt
van de geestelyken is al heel erg in 1874! Nu had ik by de
tallooze invulling van bevolkingstaten, fremdenlisten enz. altyd
de kolom „Religion" of „Confession" geïllustreerd of met ohne
of met Dissenter. Dit laatste namelyk gaven ze in den mond,
door 'n annotatie : wie tot geen der hier te lande erkende gelooveryen behoort mag invullen : „dissenter". En daarmee
schynt de evangelische kerk geen genoegen te nemen. Ze wil
geld hebben voor haar geloof. Er wordt te Wiesbaden zonder
de minste noodzakelykheid en uit pure brooddronken weelde,
'n nieuwe kerk gebouwd!
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Nu is 't gevorderde een kleinigheid als som, maar overigens,
denk eens na, die evangelischen eischen een zesde op de landsbelasting waarvoor men aangesloten is! Dat bedraagt wat in 't
Duitsche Ryk ! En men klaagt over militaire budgetten!
Nog eens, 't sommetje dat ik zou te betalen hebben is gering,
maar als principezaak maakt het me woedend. Mimi is naar
den ontvanger gegaan die 't billet had gezonden. De man hield
de gewone malle praatjes: „Man muss doch eine Religion
haben?" En hy vroeg hoe 't dan ging met doopen?
- We doopen niet.
En met begraven?
- Ook daarby hebben we geen geestelyke noodig.
Zeer waar. De jonge Opdecoul dien we gemakshalve hadden
opgegeven als roomsch-katholiek, is zonder priesterlyke inmenging begraven en zonder 't minste schandaal.
Die ontvanger verwees haar naar den Evangelischen Kirchenvorstand, en blyk van gebrekkige administratieven zin. Als 't
Land of de Gemeente iets van my verlangt, moet ik dat met
Lands- of Gemeentebestuur kunnen afmaken. Ik heb 't recht
dien Evangelischen Kirchenvorstand te ignoreeren, dunkt me.
Enfin, ik schreef 'n briefje aan dien ontvanger, waarby ik
hem zyn zettelchen terugzond onder opmerking dat ik noch
tot de evangelische noch tot eenige andere gemeente behoorde.
Daar hy nu aan Mimi gezegd had dat men kiezen moest (met
andere woorden dat er moest betaald worden) vroeg ik hem
naar de wet die dat voorschreef, en zei dat ik niet gelooven
kon dat men iemand gesetzlich dwingen zou, 'n valsche verklaring afteleggen. Mocht dit echter wel zoo zyn, schreef ik,
dan zou ik my genoodzaakt zien onder protest voor 't katholicismus te opteeren omdat ik verneem dat dit geloof iets goedkooper is.
Verbeelje, de Joden betalen 88 % op de Landsbelasting.
Vandaar die mooie synagoog!
Die heele vertelling gaat jelui eigenlyk niet aan, dat 's waar.
Maar ze kreeg 'n plaatsje om te verklaren waarom ik gister
zoo brusque afbrak. ik werd zenuwachtig van dat gemaal over
die kerk.
- Gut, laat je toch niet irriteeren door zoo'n nietigheid,
zeggen de wyzen.
Welnu, 't is daarmee als met de duellen. Zelden is de
ostensible aanleiding tot 'n twist, de ware oorzaak. Ik was al
gepredisponeerd tot ergernis, en ben het nog. Hierin lag sedert

217

weken al de oorzaak van m'n zwygen. Als gylieden goed wist
hoe ik aan u gedacht heb, zoudt ge niet boos op me zyn.
Daar ge dit niet weet, zou ik 't niet vreemd vinden als ge 't
waart. Welnu, verdenk me nooit van lamheid of lauwheid. Ik
zal nu gaan uitleggen wat me hindert.
Sedert langen tyd had ik niet gewerkt, en was dus geldelyk
achteruit. De oorzaken van dat nièt werken ga ik nu voorby.
Ze zyn allen van den aard die sommigen doen zeggen:
„maar ik zou me dat zoo niet aantrekken." Ik trok me velerlei
dingen wèl aan, en 't maakte me onmachtig. Goed of niet goed,
het was nu eenmaal zoo. 't Gevolg was dat Funke, die zeer
goed en hartelyk voor my is, reden heeft tot ontevredenheid,
want al kende hy de oorzaken die my verlammen, en al kon
hy daarvan den noodlottigen invloed beseffen, hy is en moet
zyn : koopman die waren noodig heeft voor z'n geld. Tot
heden toe is hy allerhumaanst, hy maant weinig en verwyt niet.
Dit is verstandig ook, want ik maan en verwyt scherper dan
hy zou kunnen doen.
Die ergernis over m'n onmacht werkte (als de meeste oorzaken) met dubbele kracht. Ik ergerde my omdat ik niet werkte,
en ' kon hoe langer hoe minder aan 't werk komen omdat ik
my ergerde. Uw bezoek was my een ware vreugde, en ik wou
de daaruit ontstane vriendelyke indrukken gebruiken om m'n
ziel wat opteknappen, wat ook zeker zou gelukt zyn, als niet
die onverwachte verhuizing er tusschen gekomen was. Dit
woord „verhuizing" is onjuist. Ik zou haast dien kerel bedanken
dat-i ons gedwongen heeft een zoo prettige woning te vinden.
Sedert Lebak heb ik niet zoo goed gewoond. 't Is in één woord,
voor onze behoeftetjes uitstekend. Daarvan zal je ooggetuige
zyn, hoop ik, en wie weet misschien zy ook!
„Verhuizing" beduidt dus hier, . de byzaken. Die bandiet
had ons vreeselyk geplukt. Ik sla nu de byzonderheden over,
die in 't komieke loopen. Hy opperde zeer serieus de verdenking, dat wy 'n spiegeltje in de voorkamer kleiner hadden
gemaakt!
Veel aardsche zaken komen ten slotte op geld neer en ik
zal op dezen tekst ook ten uwen aanziens straks terugkomen,
maar nu eerst my houden aan m'n ergernishistorie. Geld dus!
Reeds gedurende uw verblyf alhier had de lieve Mathilde, of
liever haar broer Josef, in de mening zeker dat het verblyf van
haar en haar overleden broeder Theodoor my bezwaard had,
my geld gezonden. Ik voelde dat dat hun kracht te boven ging,
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en dacht: voor 't oogenblik goed, maar 't moet snel weer in
orde gebracht worden ! Het likwideeren van die zaak bracht
ik dus op m'n agenda. En op die agenda stond reeds veel!
Ook by voorbeeld Italië! Daar ik slecht of niet werkte gedurende langen tyd, kunt ge nagaan dat ook daar 'n focus
van zorg voor my gloeide. Maar dit was alles niet. In een
woord, ik voelde my zeer beklemd, en in plaats van na uw
vertrek flink aan 't werk te kunnen gaan, opgefrischt door de
prettige aanraking met u, sukkelde ik met allerlei bezwaren.
Het verhuizen naar 'n ongemeubileerd verblyfje was moeielyk, maar eens tot stand gebracht, allervoordeeligst. Nooit had
ik ingezien hoe dom het is huur voor meubels te betalen. Met
het beetje dat we hadden (zeer weinig na de roovery van
dien Bristaen : wy hebben voor de maand die hy by ons gewoond heeft volle huur moeten betalen, en 't bedje waarop
Theodoor Opdecoul gestorven is, moesten wy overnemen voor
f 142 nu we brachten 't zoover dat we wonen konden. Wel
ontbrak er veel de gordynhistorie kent ge maar we
haalden adem toen we ons thuis voelden, op eigen stoelen
zaten en 'n eigen kast hadden. Van stoelen gesproken, die
waren gekocht voor geld dat de lieve Mathilde ons gezonden
had. De slotsom was:
1 e. Blydschap over de nieuwe wyze van wonen,
2e. Gedruktheid dat ik van zooveel kanten hulp noodig had
gehad, en let wel, van personen die 't niet deden van hun
overvloed!
En bovendien, Italie!
Deze grieven deden my zeer, en wel vóór uw hartelyke
ondersteuning die zoo heerlyk te pas kwam, en waarvan ik
thans nog elk oogenblik geniet.
In de niet-gordynenstemming dan ik was bang dat onze
verhuurder daarin aanleiding vinden zou ons de deur te wyzen
zette ik na lang gepeins en met weerzin 'n zaak door die
my toescheen gewenscht en noodzakelyk te zyn.
Om aan alle bezwaren 't hoofd te bieden moest ik wat rust
hebben tot werken. Om die rust te koopen, moest er geld zyn.
Welnu, voor 'n maand of zes had my 'n schatryk man z'n
hulp aangeboden. Dit geschiedde zonder aanleiding van myn
kant, en vooral ongevraagd. De termen waarin dit aanbod vervat was, klonken allerhartelykst. „Het was de vraag van 'n
bewonderaar, zei-di, van 'n vriend."
Ik besloot me tot dien man te wenden, en wachtte antwoord
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toen uw brief kwam met de f 200. Ik kon niet gelooven dat
dit antwoord afwyzend wezen zou, of zooals later bleek, uitwykend en wel zóó dat ik terstond moest antwoorden dat
het my leed deed z'n aanbod voor iets anders dan 'n jongenspraatje gehouden te hebben.
Hoe dit zy, dit wist ik niet toen uw hulp kwam. Ik was
innig bly voor my, want waarlyk 't kwam tepas ! Maar aan
den anderen kant bezwaarde het my ge weet nu dat ik
reeds in zoo'n bezwaarstemming was dat ook gy u ontblooten zoudt. Uw en háár daad behield dezelfde waarde,
maar ik voelde op den achtergrond den wensch hoe zal ik
zeggen? toch vooral te zorgen dat uw beitler hartelykheid
niet mocht worden gebruikt als enz. enz.
En aan dien wensch zou voldaan worden, meende ik.
Want weigeren kon myn geldman na z'n onuitgelokt antwoord niet ! Er is gebleken dat-i dit wel kon. Nu ja, hy weigert
niet, maar schrynt me op 'n manier die my tot weigeren
dwingt.
Zie beste beste kerel, dat is gedurende de laatste weken
gepasseerd, en gedeeltelyk daaraan is te wyten dat je zoo
weinig van me hoorde. Ten slotte van die historie de opmerking
dat 'n dergelyk verloop van toegezegde en onthouden hulp
my zeker al 20 maal te ooren kwam. Men begint met groote
hartelykheid my op te warmen en uittenoodigen tot het aannemen van hulp, ik weiger, en weiger nog eens, en wanneer
ik ten laatste door nood geperst meen myn plicht te doen door
't overwinnen van den afkeer dien de zaak my inboezemt,
dan dwingt men my vriendelyk of onvriendelyk! te bedanken. De voorbeelden van zoodanige handelwys zyn zóó
menigvuldig, dat ze doen denken aan afspraak. Hoe die kerels
't aanleggen zoo typisch op elkaar te gelyken, begryp ik niet.
(Reg.)
134. Aan Funke.

'Wiesbaden, 16 Se p tember 1874.

Myn innigen dank, beste Funke, voor de f 100. Morgen
zal ik beslissen of ik gaan kan, want ik zal moeten likwideeren
als ik Non kom halen. Misschien gaat Mimi, die tegenwoordig
physiek flinker is dan ik. 't Is my in de leden geslagen, en ik
heb moeite recht-op te zitten. Bovendien als ik aan 't reizen
ga, weet ik niet wanneer ik weer aan 't werk kom.
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Schoon ik geen reden had om dit sterfgeval te voorzien (want
haar laatste brief, van 4 dezer, sprak niet van ziekte) ging
ik toch reeds lang gebukt onder verdriet van dien kant. Die
zaak was zeer ingewikkeld en geheel anders dan plompe beschouwers zouden meenee. Ik kan nu den toestand nog niet
overzien. Eerst moet ik Nonnie hier hebben.
ik zal myn best doen om aan 't werk te blyven.
Er blykt dat ik een proef van Wouter naar Haarlem gezonden had. Maar zeg eens, had ik vel tien al gerevideerd?
In myn legger vind ik nog verschillende fouten. Is dat al afgedrukt, in godsnaam ! Ik heb den laatsten tyd veel geleden,
ook vóór dezen slag al. Myn leven is zeer moeilyk. (Pée. 201.)
135..Aan 7u n ke.

`Wiesbaden,

18

Se p tember 1874.

Hartelyk dank voor Uwen brief. Ik zit in onbegrypelyke
moeielykheid. Begryp eens : na den telegram dien gy gezien
hebt en die van Zondag morgen was, ontving ik van Venetië
geen letter!
Ik schreef eiken dag en telegrafeerde Maandag twee maal,
en Woensdag weer. Geen antwoord!
In myn brieven drong ik aan op spoedigste opgave van
't noodige dáár, om te weten hoeveel ik zou noodig hebben
om op reis te gaan. Want ik kon niet dáár komen zonder geld.
Dan immers ware 't beter het geld, dat ik voor de reis gebruiken zou, te zenden. In 't kort, ik had inlichting noodig,
om nu niet te spreken van myn verlangen om byzonderheden
te weten van de ziekte.
Van maandag af heb ik nu niets gedaan dan wachten op
post en dépêche ! Ik ben zoo zenuwachtig dat ik moeite heb
de pen vast te houden.
Heden morgen heb ik weer getelegrafeerd. Ditmaal aan de
patroons van Eduard. Daarop kan, dunkt me, tegen 2 uur antwoord zyn. Ik vraag of -i ziek is. Zou hy met Nonnie op reis
zyn hierheen? Maar waarom dan niet geschreven? Elk geritsel
op straat, aan de deur of in huis schrikt my op. Hy kon niet
op reis gaan want hy had geen geld. En zelfs als die patroons
hem f 100 voorschoten die ik later gezonden heb, dan nog
moest hy toch daar blyven tot na de begrafenis. Onze beste
Vosmaer heeft hem terstond f 40 gezonden en ik den eersten
dag f 20. Maar geen bericht. Van niets!
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Na den slag van Zondag die me veel zwaarder treft dan
iemand weten kan enfin!
Nu dan, ik nam me voor sterk te zyn; en in afwachting
dat ik Non zou kunnen halen, te werken. En 't zou gelukt zyn,
als nu niet dat irritante wachten er tusschen gekomen was ! Ik
zit te beven van agitatie. (Pée. 202.)

136. Aan Yunke.

'Wiesbaden, 26 Se p tember 1874.

Gisteren was ik van 'n vriendin te Padua te weten gekomen,
dat de kinderen te Milaan waren. Ik gis dat ze beiden uit bestwil uit Venetië waren weggebracht, en dat ze 't hoofd kwyt
waren. Althans in de dépêche staat:,notre santé meilleure.
Blumenthal telegrafeerde : Kinder gesund. Dit zal gedoeld
hebben op gewone ziekte, nièt op hun wanhoop. Ze waren
vreeselyk aan hun Moeder gehecht, die dan ook 'n voorbeeld
was van liefde en zorg ! Eduard seint : „Aujourd'hui reçu lettres
argent."
Eerst vandaag alzoo ! Er blyft nog veel optehelderen, maar
hoofdzaak is dat er geen kwade wil in 't spel is, goddank!
Nu wacht ik brieven F Hy seint dan ook : J'écris détails.
Hartelyk gegroet. Je begrypt dat ik haast maak je deze
voor my zoo aangename tyding meetedeelen. Ik was op van
vruchteloos wachten. (Pée. 205.)
137. Aan `YValtman. 'Wiesbaden, 5 januari 1875.

Waarde heer Waltman, wel wat 'n prettigen brief! Ik ben
aangedaan van uw hartelykheid en bedank er u wel voor. Ja,
zeker zal ik met groot genoegen Specialiteiten korrigeeren.
Kyk, nu weet ik niet of er reden bestaat om hier of daar
'n hoofdstuk meer te maken. Ook niet of de noten zekere uitbreiding van 't werkje zullen vereischen. Op 't oogenblik ben
ik er niet. Maar dit kan ik u nu wel vragen : Als ik onder de
korrektie lust voel om een twee of drie vel uittebreiden, zou
u dat schikken? Zoo ja, laat ge my ook vry het niet te doen?
(Stemming, weet je?)
Ik heb 'n beetje hoop dat deze nieuwe uitgaaf redelyk snel
geplaatst zal worden, omdat er inderdaad sedert 71 iets veranderd is in de publieke opinie. Het werkje zou althans door
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eenige couranten en tydschriften besproken worden. Nog altyd
zullen velen 't niet doen, maar enkele toch!
Dat het debiet (ook van M. S.) redelykjes ging, is net voldoende om u geen bankroet te bezorgen, en om niet te klagen,
te jammeren, etc. Maar hollandsch is en blyft het succesje!
Ge hadt duizenden van Mill. St. en van Specialiteiten moeten
verkoopen. Wat men noemt opgang, hebben we er niet meegemaakt. Hierna beter.
Hoe vriendelyk van u, dat lystje van verkochte M. St. zoo
nauwkeurig te maken ! Dat gy er telle quelle mee tevreden zyt,
doet me genoegen, maar ik heb verdriet over de nauwte, de
kleinheid van de hollandsche verhoudingen. Neen, méér nog!
Aannemende dat ons landje klein is, dan nog valt het debiet
my tegen. Volgens Huet waren er eenige jaren geleden 10000
inteekenaren op twee gelyktydige uitgaven -van Cats ! Ook van
een compleeten Feith werden er eens circa even zooveel terstond geplaatst! Ik weet wel dat ik niet populair ben (wat me
niet bedroeft) maar toch zag ik 't getal der „geestverwanten
gaarne iets grooter. Ik ontvang 'n tal van brieven (waaronder
zotte) vol sympathie, o! By de meesten denk ik : wel, kerel,
als je dan zoo hartelyk gezind bent, verspreid dan m'n werken!
maar ik uit dien wensch nooit. 't Zou den schyn hebben, alsof
ik m'n geestverwanten op kosten jagen wou. Heel komiek is
't overigens, dat er onder die „geestverwanten" velen zyn
wier verwantschap me niet heel duidelyk is, ja sommigen
die ik volstrekt niet als neef of nicht naar den geest erkennen
mag. Velen meenen m'n kameraad te zyn, omdat ze dit of
dat niet gelooven, wat zoo'n groote kunst niet is. Anderen
omdat ze ontevreden zyn, en meenen wat te klagen te hebben.
Och! (X. 77-78.)
138. Aan Onbekende.

Rotterdam, 20 9ebruari 1875.

Mejuffrouw! Eerst heden ontving ik Uwe zeer aangename
letteren van den 17en, die me van Wiesbaden, waar ik inderdaad woon, werden toegezonden. Ik ben namelyk hier, om de
repetitiën van Vorstenschool bytewonen, welk stuk eerstdaags
te Utrecht en hier (ook later wel elders, denk ik) zal gespeeld
worden.
Ik ontvang veel brieven! Daaronder zyn er die hoezeer
oppervlakkig op den Uwen gelykende
daarvan afwyken in
223

eene hoofdzaak : in eenvoud ! Uwe lieve eenvoudige toon trof
my, en even eenvoudig, doch welgemeend ook, antwoord ik
dat ik u vriendelyk dank zeg.
Het is wáár, wat gy zegt: ik had, en heb, veel bitters te
verduren. Maar zooals ik in de opdracht van den Havelaar
zeide: „il y a l'heure des compensations." Als zoodanig dan ook
beschouw ik Uw hartelyk schryven.
Ook trof me Uw naam. Everdine heette myn arme lieve
vrouw, myn beste Tine ! Ik zal,
o.a. om myn Nonni, die nu
al 'n heel meisje is, by my te kunnen nemen weder moeten
huwen. Welnu, u zeg ik, dat zy, die hieruit opmaken dat het
verlies myner Tine me niet treft, zich zeer vergissen. Háár
overlyden is my 'n beslissende slag, 'n zedelyke doodwond.
Genezen zal die wond nooit. Al wat ik in den Havelaar over
onze innige verhouding schreef, was de waarheid. Dit weet
ieder die ons inderdaad kende, niet de velen die zeggen my te
kennen, omdat ze my misschien 'n paar maal in 't publiek
hebben gezien. Vergeef my deze uitweiding waartoe Uw naam
my aanleiding gaf. Die naam roerde my. (Pée. 240.)
139.

Aan van Mall.

Rotterdam, 22 April 1875.

Ik ga heden naar Amsterdam waar ik een paar dagen wyden
moet aan m'n besten Funke. Ook wou ik zoo graag 't kanaal
naar de noordzee zien. Holland komt me zeer interessant voor,
en ware 't niet dat ik volstrekt behoefte heb aan afzondering,
dan bleef ik hier. Maar, als Rousseau, (met wien ik overigens
niet gaarne veel punten van overeenkomst heb, want ik houd
hem voor onwaar) als Rousseau voel ik me hoe langer hoe ongeschikter voor den omgang met menschen. Er blykt me telkens
dat ik me niet verstaanbaar weet uittedrukken, en dat irriteert
zoo. Dan zie ik me gedurig voor 't verdrietig dilemma geplaatst:
„ben jy gek, of ben ik gek?" (IX. 139.)
140 * .

.Aan Pik.

'Wiesbaden, 15 Augustus 1875.

Omdat ik geen tyd heb, antwoord ik terstond. Ik voorzie
namelyk dat uitstellen afstellen zou worden, en dit mag niet.
De post van gister en heden bracht me 'zóóveel dingen die
spoed vereischen. De directie Le Gras vraagt naar 't blyspel
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dat ik haar beloofd heb, en ik ontvang meer brieven van dien
aard. Nu, zooveel drukte dat ik waarlyk overstelpt ben.
ik dank u hartelyk voor uw flink partytrekken. Ook aan den
heer Mansholt, verzoek ik u myn dank over te brengen.
J--Net is niet waar dat ik myn vrouw en kinderen verliet. Moet
ik, om dit te bewyzen, gelyk uit tal van innig-hartelyke brieven
makkelyk wezen zou (brieven die ik u en Mansholt heel graag
ter lezing geven wil), moet ik nu om dien smerigen van Vloten
aan opgang te helpen, myn intieme zaken blootleggen voor
Publiek? 't Is bitter!
Ja, in de Noten op Havelaar geef ik van Vloten een paar
oorvegen. Dat is nog altyd geen beantwoording, geen wederlegging. Maar juist dat wederleggen stuit me. Toch kan 't zyn
dat ik me eens tot stipt beantwoorden zet, voet by stuk. Jammer
maar dat hy dan weer een brochure kan uitgeven waarin-i
vertelt, dat ik de maan van den hemel stal. Funke verzekert
me dat geen uitgever van v. Vlotens geschryf meer durft opleggen dan de kleinste hoeveelheid. En met myn naam er op
of er in, plaatst hy een drie, vierdubbele oplaag. Ziedaar de
heele strekking! Ge begrypt hoe ondankbaar werk het is, zoo'n
streven in de hand te werken. Hy is een slecht mensch, want,
wetende dat ik meer dan matig ben (ik gebruik zelfs geen
half glas bier: niets van spiritualiën) heeft-i een stuk in den
Arnhemmer waarin ik onder andere werd uitgemaakt voor een
zuiper, levendig toegejuicht. Het is verdrietig stryden met zulke
vyanden.
Waarschynlyk zal ik uw stukken en dat van Mansholt in
een Indische Courant doen overnemen. De Samarangsche Locomotief gaf een hoofdstuk uit zyn brochure (een brok dat ikzelf
in die courant voor 't eerst las, want sedert lang leg ik alles
wat van v. Vloten komt, vies ter zyde) en dat wordt ingeleid
met de woorden:
„Als een blyk hoe laag de kritiek zinken kan, volgt hier
een stuk
Ik weet niet hoe het er staat, maar iets dergelyks. ik heb geen
lust het optezoeken en dan van Vloten's fyne taal weer onder
de oogen te krygen. Och, dat bederft zoo de stemming die
ik zoo hoognoodig heb voor andere dingen ! Dat blyspel moet
af voor 't nieuwe seizoen. Ze rekenen er op. Die menschen (Le
Gras, van Zuylen en Haspels) zyn zoo hartelyk goed voor me
geweest! (Reg.)
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8 Multatuli Keur.

141.Aan Tiele.'Wiesbaden, 27 Augustus 1875.
Ge moet me wel voor heel ondankbaar houden, dat ik u
geen woordje zond noch na uwen zeer aangenamen brief van
den 12den, noch ook na 't ontvangen van uw geschenken.
Hartelyk dank voor alles ! Hoe drommel wist ge zoo precies
wat er aan myn „Insulinde" ontbrak?
En Bredero ! Ik heb me al meer met hem geamuseerd dan
me eigenlyk schikt. Nu, amuseeren is altyd 't woord niet. Zeg,
ik vind herhaaldelyk by hem 't woord: mooi (moy). Dit bewyst nu wel niet voor of tegen m'n gissing dat wy 't overnamen van de spanjaarden, maar 't is toch vreemd dat we 't
niet by de Vlamingen vinden waar de spanjaarden zooveel
langer gehuisd hebben. Ook blykt er niet dat Bredero 't als
'n nieuw snufje gebruikt. Dus??
Wat me ook opmerkelyk voorkomt is dat ik (tot nog toe)
by Bredero geen spoor vind van patriotismus. Wel van
predestinatie-geloof, dat-i allerkomiekst te pas brengt in een
huwelyks-aanvraag! Maar op de spanjaarden scheldt hy niet.
Of liever, ik heb daarvan nog geen blyk gevonden. Als zedeschildering is z'n werk kostbaar, en 't meest daar waar-i niet
schildert. Neen, zoo meen ik 't niet. Ik bedoel dat men meer
staat kan maken op kleine trekken die hem onwillekeurig ontsnappen, dan op de breede grove streen die hy meende noodig
te hebben voor effect. Dit is altyd zoo. Zie daarover eenige
opmerkingen in de voorrede van Wagenaar. Zeer juist ! Ik vind
het vreemd dat Bredero, blykens twee brieven van hem, vry
gelieerd scheen met den hoofschen Groot en den hovaardigen
Hooft, grootsche lui allebeiti. (Je ziet dat ik in 't seizoen ben
van 17e eeuwsche woordspelingen. Och 't is zoo moeielyk
onvernuftig te blyven by zulke lektuur.) Nog iets, en dan stap
ik van Bredero af. Ik meen, gis, geloof byna dat al z'n données
gestolen zyn. (Dekameron, Reine de Navarre, en voorts àl wat
in dien tyd en vogue was.) Nu, dit verdriet my. 't Is of de
Hollanders op Vondel na, weinig Trieb tot scheppen hebben.
Ik erken dat er onder Bredero's liedekens zeer aardige zyn, en
zoetvloeiende. (X. 41-42.)
142. Aan Tiele.

'Wiesbaden, 22 October 1875.

Uw opmerkingen en mededeelingen zyn me van groot nut.
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Ik ga nu voorby, hoe vaak ik daaruit leer dat ik weinig weet.
Uw vingerwyzing omtrent Bredero's omgeving was me nieuw.
M'n eigen opmerkingen over z'n gebrek aan militante vaderlandsliefde nu in verband brengende met m'n lektuur van de
laatste weken (Bor !) zie ik duidelyker dan ooit hoe slecht
de „Vaderlandsche Geschiedenis" geschreven is. Dat zal eerst
beter kunnen geschieden als we geen Vaderland meer hebben,
en dus verlost zyn van de wanhopige noodzakelykheid om
helden te fabriceeren ten gebruike van de schooljeugd. God,
wat 'n leugens maakt men de kinderen wys ! Niet door 't
verzinnen van feiten zoozeer, als door 't verduisteren van
feiten. En door 't tooneelmatig aankleeden van 't beetje
dat werkelyk gebeurd is ! Zoodra we 'n provincie van 't duitsche Ryk zyn, en dan byv. Willem I, Maurits, etc. zullen beschryven naar de gegevens in de bronnen, zal niemand 't in
z'n hersens krygen die lui tot iets byzonders te maken ! Wat
de „krygskunde" van Maurits aangaat, me dunkt dat er blykt
hoe hy en Spinola onder één deken schuilden. Ze liepen elkaer
gedurig uit den weg en lieten elkander vice versa den boer
brandschatten of steden nemen. Zelden of nooit werd een belegerde stad ontzet. De vry stereotiepe term is : „hy leidde z'n
leger naar X (waar wat te plunderen viel !) om den vyand
van Y of Z aftetrekken." Maar dien vyand te Y of Z
optezoeken en op z'n kop te slaan, merci ! We moeten erkennen
dat die vyand op zyn beurt even krygskundig beleefd was.
't Was diefje met diefjesmaat.
esmaat.
Ja ik studeerde veel in Bor, maar betreur zeer dat ik niet
beschikken kan over 't archief der Staten (die van Holl. en
de Algemeene.) Ook Bor slaat veel over.
By zulke schryvers vraag ik altyd mezelf, of zy er op
rekenden dat men tusschen de regels lezen zou, of dat ze
werkelyk er niet aan dachten dat er tusschen die regels wat
te lezen viel. Byv. by 't schandelyk proces(?) tegen Bloys van
Treslong. Dacht Bor er niet aan dat ieder die zyn stukken
daarover leest, vragen moet: „Wie toch stookte dat vuurtjen
aan?" En de tweede vraag is : „Was 't Maurits?" En was de
latere benoeming van B. van T. tot luitenant opperhoutvester
'n pleister op den wond? Een afkoop van gepleegde schelmery?
Zoo vergeet Wagenaar te antwoorden op de vraag welk
aandeel Willem III had aan den moord der De Witten? Wel
verhaalt-i (alsof dit niet zeer beteekenisvol was !) dat die gemeene Tichelaar 'n pensioen van Willem III genoten heeft.
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Zeker zullen we ook daarvan meer te weten komen, als we,
na de inlyving, in Z. M. van Engeland geen vaderlandschen
held meer hoeven te zien.
(X. 46 47.)
-

143.

Aan van Rail.

'Wiesbaden, 26 December 1875.

Waarde heer Van Hall ! Dank voor uw „overdrukje" en
voor 't zoo wakker: „Wakker blyven!" Nu, dat is best! Men
zal u nog eens 'n proces aandoen, wegens gebrek aan behoorlyke seurigheid. Je, wakker blyven is 't parool, tenzy men —
als van sommigen mag verondersteld worden voor slapen
betaald wordt. Uw stukje is allerliefst. Maar zeg, staat het
in 't „Ned. Tooneel?" Ik wou 't in een meer verspreid tydschrift zien.
Dat de opvoering van Vorstenschool „goed geslaagd" was,
wist ik uit zeer schoone brieven van Le Gras en D. Haspels.
Juffr. Beersmans heeft dus goed voldaan. Welnu, ik geloof
hen en u, maar ik begryp 't niet. Hoe drommel komt 'n
vrouw, die, naar ik hoor, von Hause aus 'n brabantsch boerenmeisje was, aan al 't noodige om de rol van Louise te begrypen?
En nu spreek ik nog niet van uitvoering!
Juffr. B. heeft beloofd, nog eens als Louise optetreden als
ik in Holland wezen zal (hm, als m'n blyspel af is !) en dan
zal 't my een ware studie zyn met haar te spreken, om te
weten te komen hoe de geest in haar werkt. (IX. 140.)
144 * .

Aan Pik.

W iesbaden,

24

Maart 1876.

In hoever van Vloten weet dat-i liegt, kan ik niet berekenen,
maar dat-i een groot gedeelte van zyn aantygingen uit zyn
duim zuigt, moet waar zyn. Want hy heeft myn vrouw gesproken, en zy uitte zich over my altyd met liefde, en zelfs
overdreven geestdrift. Ze was altyd woedend tegen haar familie
die gedurig trachtte haar van my aftetrekken. (Zie Havelaar,
laatste uitgave, bl. 294. De daar bedoelde brief is inderdaad
geschreven, en was van myn zwager van Heeckeren, iemand
die zyn hof maakte by den invloedryken Duymaer van Twist!)
Nu, basta daarover voor 't oogenblik. Of alleen dit nog: als
ik Publiek niet te zeer verachtte om „Mémoires" te geven, zou
men zich zeer verwonderen over al 't nieuws dat men van
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me hooren zou. Precies andersom dan verteld wordt. Myn
principes voor anderen zyn zeer, zeer liberaal, en voor myz' lf
op zeer weinige en nooit langdurige uitzonderingen
leef ik
in myn jeugd na ! als een profeet in de woestyn, als een
kluizenaar. Niet uit styfheid van begrippen, ook niet uit
smaak, (want ik houd van vrolykheid !) maar omdat ik myn
tyd, myn hoofd, myn stemming, altyd noodig had voor wat
anders dan gewoon genot. Myn eenig genot is altyd denken,
studeeren, onderzoeken geweest. En dan te worden uitgemaakt
voor een liederlyk sujet, 't is wat erg!
Het stukje over van der Linde's aanval Och, zulke
dingen zyn zoo verdrietig. Die man is bitter gestemd, dit weet
ik, en zocht nu afleiding in luk-raak aanvallen. Hy wist niet
dat àlle Insulinders en bovendien millioenen bewoners van vastland-Indië den Islam nooit anders noemen dan Slam. Hy wist
niet omdat het niet in een boek stond. 't Is eenvoudig
een feitelyke waarheid. Vraag eens aan iemand die in Indië
was, hoe men daar een Mahomedaan noemt? Het antwoord
zal zyn : orang slam.
Maar zulke ontmoetingen bederven de stemming ! Lees eens
die laatste alinea van noot 24 op den Havelaar, en vraag u
af, of men voorzien kan, over zoo iets te worden uitgescholden?
Men wordt huiverig een pen in de hand te nemen.
Roorda van Eysinga is een brave kerel, de eerlykheid in
persoon. Ja juist, daardoor loopt hy wel eens zichzelf voorby.
Dit kan zyn, en uw opmerking zal wel juist wezen.
Myn „blyspel" ben ik aan de heeren Le Gras, van Zuylen
en Haspels in gemoede schuldig. Maar ook aan Funke heb ik
schuld. Ik bedoel hier niet : finantieel. En Waltman wacht op
de nieuwe Specialiteiten. Welnu, al die drie firma's zal
ik maar zeggen, behandelen my even lief en hartelyk. Myn
eigen belang lydt er onder, en toch dringen ze niet scherp aan,
omdat ze weten dat myn gemoed gewond is. Al die dingen
wachten op genezing. De van vlotens weten niet wat ze doen!
En ze hebben veel meer gedaan, veroorzaakt, uitgericht,
(Reg.)
dan ze weten !
145. Aan JZoorda.

`Wiesbaden, 4 .Augustus 1876.

Eerst 'n paar heele of halve nieuwtjes.
M'n Havelaar komt dezer dagen te Rotterdam in 't fransch
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uit. De vertaling is van Nieuwenhuys en 'n franschman wiens
naam ik vergeten ben.
De „Bloemlezing" die Mimi uit m'n werken maakt, en die
32 vel zal vullen is klaar tot vel 27. 't Zal 'n lief boekje
wezen en byzonder goedkoop. Funke schynt op enorm debiet
te rekenen. Ik korrigeer nu bundel IV Ideën, dan volgt Bundel
V. Dan. Mill. studiën. En sedert maanden zit de goeie Waltman op 't afwerken van Specialiteiten te wachten. Ik kan er
niet mee voort en ben de kluts kwyt. De oorzaak is dat ik
misselyk ben van alle schryvery, en andere dingen in m'n
hoofd heb.
Voortdurend ontvang ik Locomotieven, en ik begryp niet
waarom? Deze beleefdheid van van Kesteren duurt nu al 1,%
jaar. Daar die kranten altyd geadresseerd waren naar Den
Haag, schreef ik hem m'n tegenwoordig adres. Ook vroeg ik
hem waarom hy me die kranten zond? Ik mocht hem niet in
den waan laten dat ik ongeschikt of ongenegen was tot het
leveren van artikeltjes. En hiervan gaf ik hem na ryp beraad
de oorzaak op. Ik kan niet meespreken over de politieke zaakjes van den dag, omdat myn politiek heel iets anders beoogt.
De schryvers van leading-articles bediscussieeren de vraag
of a beter is dan b. Wat kan ik hierin meepraten, ik die 't
heele alfabet overboord geworpen wil zien? Kortom, ik schreef
aan v. K. „Myn program is : er uit met Holland! Dit is geen
onderwerp voor 'n blad dat onder fiskale wetten staat. Ik kan
u niet kwalyk nemen dat ge uw (ook of vooral?) industrieele
zaak niet graag te-gronde gericht ziet."
De openbaring nu van myn politiek program, dat me zoo
by uitstek ongeschikt maakt voor krantenschryvery, geschiedde
„onder geheimhouding" zegge : publicatie. Ik wil dat men 't
door my altyd beoogd plan leert kennen, dat men 't bespreke,
dat het wortel schiete. -'t Wordt tyd, dijnkt me. Ik ben 56 jaar!
De revolutie komt tèch. Ze komt met of zonder my. De vraag
is maar of ik, door in de zaak gekend en door gesteund te
worden, bewerken kan dat de waggelende pyramide die vallen
mèèt, geen verkeerden kant uitvalt, namelyk in den schoot
van Amerikaansche flibustiers en dergelyken. Liever nog
Holland, sukkelend zooals 't geval is, met z'n geknakt gezag,
dan 'n Z.-Amerikaansche warboel, met twee-maandelyksche
pronunciamento's, presidents-veranderingen, bloed- (en inkt!)
baden, enz. enz.
„Wil men my als dictator, schreef ik, goed ! Help me dan,
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M'n leven wil ik met plezier op 't spel zetten en desnoods
als 't op 'n gegeven oogenblik baat, voorbedachtelyk offeren,
maar ik bedank er voor te tobben met burgerlyke bekrompenheidjes." enz. enz.
Onlangs werd in datzelfde blad een stuk overgenomen van
zekeren Mr. Piepers, die me zeer vyandig behandelt. Wat-i
zegt is zoo gek niet, ik ben wel eens van ongerymder dingen
beschuldigd dan de autocratische stemming die hy me te last
legt. Hoe raadt hy 't zoo ? Ja, ik ben despoot, en zal dat blyven
zoolang de wereld blyk geeft dat er geen andere weg bestaat
om iets goeds te bereiken!
Ik ben despoot uit overleg, uit berekening, met studie. Ik
heb myzelf dezen karaktertrek opgedrongen, omdat ik na ingespannen opmerken en diep denken tot de conclusie was
gekomen dat deze richting de eenige is waarmee iets te bereiken valt. Bovendien, ik ben bereid m'n eventueel aantewenden despotisme met den kop te boeten, wat dan ook wel
't slot wezen zal, want de indische maatschappy zal 't me niet
vergeven dat ik haar gered heb. Dit ligt in de natuur der dingen
en ik heb er vrede meê. Wanneer 't me gelukt, Holland uit
Insulinde te jagen, mag men my doen wat men verkiest. En
ook zonder de traditioneele ondankbaarheid van naties en
;

publieken, ikzelf verlang niet naar hoogheid of schyn daar-

van. Ik ben er te hoogmoedig toe. Met pleizier wil ik hertogen
maken, maar ikzelf verlang geen andere hoogheid dan anderen
verheven te hebben. En dit nog slechts voor zoover 't noodig
is tot algemeen welzyn. (Indië heeft nog, 2, 300 jaar lang 'n
regeeringsstelsel noodig dat eenigszins met het leenstelsel
overeenkomt.) Maar vóór alles, gedurende de organisatie, o nb e p e r k t despotisme, o n b e p e r k t. Alleen daarmee kan
Insulinde beschermd worden tegen anarchie, polyarchie, oneindige burgeroorlog en invallen van industriëele barbaren uit
alle hoeken van de wereld!
Het staat aan u, het al of niet eens te zyn met deze beschouwingen. Maar bedenk dat ze in myn gemoed meer dan dertig
jaren oud zyn. Dat ik ze nooit uit het oog verloor! Dat alle
zywegen die ik gedurende myn zeer geaccidenteerd leven
insloeg, slechts ge d w o n gen en t y d e 1 y k e afwykingen
waren. Dat ik nooit iets anders beoogde dan by de eerste gelegenheid weer op den weg te komen dien ik me had afgebakend. Konsekwent hield ik vast aan m'n eens beraamd
plan, zonder ooit aangemoedigd te worden door eenige hulp
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van buiten. En denk daarby aan den derogeerenden stryd
tegen ordinaire behoefte, en de nauwlyks minder ontzenuwende
noodzakelykheid om m'n leven te behouden door 't leveren
van vertellingen ! Ik smacht naar 't oogenblik waarop ik blyken
geven zal dat ik krygs- en staatkunde bestudeerd heb, en die
kunstjes weet te verheffen tot iets degelyks.
Och, er is zoo weinig noodig om de pyramide omtegooien.
De zaak is zoo klein dat de schooljongen van 't jaar 3000 zich
'n paar eeuwen vergissen zal, als de meester hem vraagt,
wanneer hield het (gewezen) landje Holland op, te regeeren in
den Indischen Archipel?
Maar klein is ze niet voor my die zoo vaak te tobben had
met kamerhuur, dagelyksch brood en postzegeltjes. Waar
haalden toch de „helden" van Plutarchus en Cornelius Nepos
telkens hun legers vandaan, en hoe deden ze om aan viktualie
te komen?
De materieele en finantieele macht die er vereischt wordt om
Insulinde vry te maken is zeer gering in vergelyking van den
vermoedelyken uitslag, maar ze gaat altyd het vermogen te
boven van iemand die proeven korrigeert om den kost te verdienen. Die vervloekte dagelyksheid. (Ro. 300-303.)

146. Aan Roorda. `Wiesbaden, October 1876.
Ik heb nooit hart gehad noch voor republikeinsche regeeringsvormen, noch voor Zwitserland. Nooit ook voor Amerika. Onze
kinderen zullen beleven dat de Union in brokken spat. Ook
moet Engeland z'n revolutie hebben. De leus der 20e eeuw zal
zyn: autocratie. Dáárvan zal men weer genezen worden door
de autocraten zelf, en dan weer wat anders. (Ro. 305.)

147. Aan Tiele.

'Wiesbaden, 18 November 1876.

Graaf Rehbinder is overleden. Ook ik vind, als gy, dat er
in z'n J. v. N. veel schoons is, ook dat de hoofdfiguur te
wenschen overlaat, maar geloof niet, dat dit, als men nu eenmaal 'n jezus teekenen wil, kan verbeterd worden. Juist,
Rehbinder heeft te veel de bybelsche traditie gevolgd, en in
die traditie zyn fouten. Wie nu die fouten er uitlaat, en z'n
Jezus ten behoeve van psychologie en drama beter schildert
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(stel dat men hierin slaagde, en zoo neen dan deugt het ook
niet) wie 'n nieuwen Jezus vervaardigt, schildert den Jezus van
Nazareth niet. Zooals de Evangelien hem voorstePen, is hy
geen dramatische figuur, tenzy men hem bewerkte voor 'n
publiek van Oberammergauers die de conventioneele mystiekery
zonder hinder slikken. Ik houd veel van Jezus, en 't is dus
niet uit antipathie als ik iets ongunstigs van hem zeg, maar
waar is 't dat ik geen kans zou zien, z'n streven voor zoover
ons dat bekend is, te poetizeeren, noch in idealen zin, noch
praktisch. (Dit woord is onjuist straks volgt m'n bedoeling.)
Voor 'n idealen held is Jezus te negatief, te week, te linkerwangig. Ook blyf ik er by z'n hemelvoorspiegeling onedel te
vinden. Spekulatie is spekulatie, onverschillig of 't gehoopt
ryzen der effecten aan deze of aan gene zyde van 't graf zal
plaats hebben. Let wel dat ik niet Jezus beschuldig van iets
onedels. Ik kwalificieer z'n stelsel, voor zoover 't den naam
van stelsel dragen mag, want het is vaag, wolkerig, décousu.
En dit gebrek bedoelde ik met de klacht over onpoetisable
praktyk. Zie, juist uit de meest ordinaire handelingen, gezegden, leeringen, omstandigheden etc. is wel ter dege poezie te
halen, mits men daarin zekere stevigheid vindt, zekere continuiteit, zekere stiptheid, verband tusschen oorzaak en gevolg.
ik vooral zoek dáárin by voorkeur dichterlyke indrukken.
'n Wiskundige waarheid, 'n kloppende boekhouding, 'n triumf
van gewoon gezond verstand, dit alles verwekt in my de
prettigste aandoeningen. Maar juist die gegevens tot poetische
opwekking levert Jezus me niet. Hy spreekt, leeraart en leeft
slordig, en ik word knorrig als ik zie hoe onhuishoudelyk hy
omgaat met maren en wanten. Met rhetorische volgorde van
denkbeelden gaat-i om alsof 't roofgoed was
Op dit oogenblik roept m'n vrouw letterlyk:
„Och, och, wat toch 'n aardige dingen!"
„Wat dan?"
„Nou ik vind 't 'n erge aardige studie!"
„Hm!"
Meer antwoord ik niet, en ook zy zwygt om me niet te
storen. En wil je nu weten wat haar tot dien uitroep aanleiding
gaf? Ze zit te werken aan wiskunde, en 't gebeurt dikwyls
dat ze over 'n pas gevonden verhouding in verrukking is. Zulke
indrukken nu deelen my de Evangelien nooit mee. Alles daarin is ongewis, en zelfs tegenstrydig. Men moet gebiologeerd zyn
om 't verband te vinden, zegge: om zich te kunnen opdringen
;
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dat men 't gevonden heeft. Hoogstens geeft Jezus me den
indruk dat-i oprecht was. Nu, daarom houd ik ook van hem.
Zoo, hebt ook gy antipathie tegen Jonckbloet? Ook ik ben
blind voor z'n verdiensten. Ik heb daar 'n Van den Vos
Reynaerde heidaar! Vanden Vos Reynaerde moet het zyn.
Wat is dat nu voor 'n letterkundery? Heeft de man heel veel
anders geleverd dan zulke dingen?
Ge schreeft over 't onverklaarbaar samengaan in één persoon
van algemeene ontwikkeling en stekeblindheid op 't gebied
van geloovery. Ook ik kan dat niet vatten. Ik heb de knapste
menschen gekend die op dat punt van Lotje getikt waren, en
toch wou de gedachte aan huichelary er niet by my in. Verklaren kan ik 't niet, maar gebrek aan moed om doortedenken
speelt er zeker 'n rol in. Doch ik erken dat dit maar weinig
opheldert. Ik blyf er by dat spot 'n geoorloofd en ef f icace
wapen is. Geoorloofd (om veel redenen, maar o. a. ook) omdat
zy ook spotten met de dingen die hun zot voorkomen. Efficace
omdat het opwekt tot nadenken of de voor heilig gehouden
-

zaken wel heilig zyn ! Dat wegwryven van 't waas der heilig-

heid geeft gelegenheid en aanleiding om de dingen in 't gezicht
te zien. De algemeene afkeuring van spot en 't praatje : „Spotten
is geen bewyzen" gaan niet op. Een spotter beoogt geen bewys,
hy wekt op tot zelf oordeelen. Door z'n spot taxeert of détermineert hy de waarde van 't kwestieus metaal niet, hy byt de
oxyde weg, die 't détermineeren en schatten verhindert. En
dat men zoo tegen spot yvert, is juist 'n bewys dat men dien
roest en dat vuil er op houden wil.
Grooten dank voor B. v. d. B. ! Ge hebt 'n nuttig werk gedaan, 't is 'n beste bydrage tot de geschiedenis der litteratuur.
Ja, ik kan me best verplaatsen in de stemming van 1840,
en de toen laatst verloopen dertig jaren. Zelfs ben ik daarin
beter thuis dan in veel later tyd. Ik herinner me als van gister
den stryd tusschen Vaderlandsche Letter-oefeningen en den
Gids. De eerste nummers van den Gids hadden op den titel
'n voorlichtend mannetje. Hy droeg 'n lantaarntje dat ongelukkig precies den vorm had van 'n dieven-lantaarn. Aan
glossen ontbrak 't ook daarop niet! Ook de titel bleef niet
ongedeerd. 't Was „onbescheiden, verwaand, brutaal" zei z'n
tegenvoeter, zichzelf 'n „gids" te noemen. ik was toen zestien
jaren, en vermaak me, nu met het analyseeren van myn indrukjes in die dagen. Ze waren al heel groen, en byzonder ongeniaal. Want er blykt me dat ik weinig anders wist, dacht
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of oordeelde dan me door m'n omgeving werd medegedeeld.
Beter nog; ik wist weinig, en oordeelde in 't geheel niet. Ik
zag niet in dat die Gids 'n „verschynsel" was, 'n merkpaal, 'n
moment van verandering. En, dat is-i toch geweest ! Maar, als
ik de zaak beschouw van m'n tegenwoordig standpunt schynt
die belangrykheid toch weer geringer dan ik voor twaalf, vyftien jaren zou gemeend hebben, en dan de koryfeen van
1836 (?) meenden en meenen.
Gy zegt niet alles van hem (B. v. d. Br.) mooi te vinden.
Ik ook niet. En zelfs z'n taal, als zoodanig is me zeer tegengevallen. Nu, dit is geen hoofdzaak. De algemeene richting
van z'n streven is van meer belang, en ik moet ronduit verklaren
dat ik zeer dikwyls niet begryp wat-i wil. Van z'n stuk byv.
over Vaderlandsliefde heb ik weinig of niets gevat. Als het mooi
is ben ik 'n stommeling.
Een andere opmerking, en hier kan ik vry precies weten
wat ik bedoel. Hy is in de war met antiquarische kleur. (Net
als juffr. Toussaint, trouwens.)
Hy schynt te meenen dat 'n schildery die 'n schemeravond
voorstelt, schemerig geschilderd wezen moet. Deze niet ongewone vergissing is komiek. Z'n „Trudeman en zyn wyf" is
even inkompleet, even afgebrokkeld (d. i. even ongenietbaar)
als 't schrale donneetje dat-i in 'n kroniek vond. De roeping
van den dichter is 'n half uitgewischt beeld weer frisch voor
den dag te tooveren, de ontbrekende lynen bytewerken, de
verouderde zaak te aktualizeeren door den toeschouwer te
dwingen zich zoo of zoowel eeuwen terug te denken. Maar
dit doet men niet door 't navolgen van 't gebrek aan helderheid dat 'n oude Begebenheit kenmerkt. In parabel overgezet
is m'n bedoeling aldus : een schilder die 'n bedelaarster in
lompen wil voorstellen, bereikt dit doel niet door inplaats van
stevig doek, 'n ouwe lap te nemen voor z'n stuks Het oude
kleed moet nieuw geteekend zyn. (X. 69-72.)
148. Aan Roessin jh van 7terson.

'Wiesbaden, 23 Nov. 1876.

Ja, zeker hopen wy u in Holland te komen zien. 't Wacht
hoofdzakelyk op dat verschrikkelyke blyspel. Ik ben 't schuldig
en kan 't maar niet naar m'n zin krygen. Ik heb wel al de
volume van tien blyspellen gemaakt, maar al die brokken
maken geen héél. En 't wordt hoe langer hoe moeilyker. Velen
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wachten er op, en vragen er naar. Dezer dagen nog. A. Admiraal. Hy zegt: „toe, toe, Holland heeft behoefte aan 'n gullen
lach!" Best en wáár. Juist! Maar juist dit besef verzwaart
de poging om iets voorttebrengen dat daartoe dienen kan.
Eens in Indie zou er in zeker huis bezoek ontvangen worden
van twee personen waartegen de huisheer ('n beste en verdienstelyke man, maar iemand die zich niet uiten kon, en
verlegen was) nu, hy en z'n vrouw zagen tegen 't bezoek op.
't Waren twee generaals, van Gagern en Cleerens. De huisvrouw klaagde my haar nood, en kwam me verzoeken of ik
'n „beetje aardig wezen wou?" Hoe ik 't er afbracht, weet
ik niet ja toch : heel goed, omdat die beide heeren hun
eigen aardigheid meebrachten. Zal 't publiek dat m'n blyspel
komt zien ook zoo goedig wezen als die twee heeren? Dit
betwyfel ik. Bovendien 't hollandsch publiek is zeer lastig. Het
slikt alles in vertaalde stukken, en is kleingeestig in opvatting
van 't oorspronkelyke. Wat van vèr komt wordt gezien met
'n telescoop, en voor de dingen die naast de deur geboren
worden, gebruiken zy 'n loupe.
En En ik weet niet wat 'n blyspel eigenlyk is ! Ziedaar 'n bekentenis die mal klinkt in den mond van 'n auteur,
litterator of wat ik dan heet te wezen. Waarachtig ik weet het
niet! Wat ze hier „Lustspiel" noemen, is byna doorgaande
slechts 'n farce, 'n klucht. De comédies (blyspelen?) van
Molière zyn gedeeltelyk onmogelyke grollen (en dan nog uit
Plautus en Terentius getrokken !) gedeeltelyk comédies de
moeurs waarin menschkunde 'n ongelukkige rol speelt. (De
Misanthrope byv. is geen menschenhater, maar 'n ontevreden
kregelige vitter. De Avare is overdreven tot het krankzinnige
toe. De huichelary van Tartuffe is grof als boonenstroo, etc.)
Dit zou niet ter-zake doen daar ik niet naar 'n model zoek,
wanneer ik niet inzag dat het publiek zulke stukken hoog
pryzende, 'n gansch ander begrip van de zaak heeft dan ik.
Ik verbeeld me dat m'n stuk, om te bevallen, niet zou moeten
deugen, en goed zynde, niet bevallen zou. Al liep ik hoog
met Molière, wat sedert 'n jaar of tien 't geval niet meer is,
dan zou ik geen lust hebben hem natevolgen. Doch gesteld
eens dat dit anders ware, meent ge dat óns publiek 'n Tartuffe
of Misanthrope, (of iets dergelyks, op zyn leest geschoeid)
toejuichen zou? Neen ! Ik ken geen enkel stuk van 'n buitenlandsch schryver, Shakespeare, Racine, Corneille meegerekend,
dat ik, in 't bezit zynde van 'n ongedrukt en onbekend
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manuscript aan ans publiek zou durven voorleggen. Geen enkel!
Verbeel -je eens dat de Hamlet onbekend ware, meent ge dat
men 't gouteeren zou? Neen ! Men zou vragen of de auteur
mal was? Ik heb deze vraag zelfs hooren doen by beroemde
stukken welker buitenlandsche oorsprong bekend was. Bv van
Lennep's Romeo en Julia byvoorbeeld. (X. 93-95.)
149.

Aan unke.

W iesbaden, 9 Yebruari 1877.

Wat ik je nu schryven ga, klinkt ongelooflyk, en toch is 't
waar. Eerst heden avend'` las ik je brief van den vierden januari.
Ik ben u nu twee dingen schuldig: groote dankbaarheid voor
den inhoud van dien brief en 2e wat uitlegging van dat verzuim. Het moet u zonderling voorkomen ! Nog-eens : de waarheid is het dat ik nu eerst dien brief las, of : nog niet eens.
Eerst nu zag ik uw rekening courant, en verbaasd riep ik Mimi
er by. Wat moet ge wel van my gedacht hebben, dat ik geen
woord van dank gaf op zoo'n behandeling der zaken uwerzyds? En ge hebt me nogal door Mimi laten vragen of
ik de rekening courant akkoord vond, waarop ik heel droog
door haar heb laten antwoorden: „wel zeker!" of zooiets.
Heeft ze 'r nog by gezet: „O, dat spreekt vanzelf, zeker heeft
F. de Bloemlezingen veel te laag berekend", waarop zy, uw
brief hebbende ingezien, zeide: „Vyf tig gulden" en ik antwoordde : „Zie je wel, ik had gerekend op pl.m. honderd
gulden !" Dat was alles wat ik van uw rekening courant wist.
Mimi, die 't saldo gezien had, zonder de posten nategaan,
vond er dáárom niets in dat zeer in 't byzonder haar opmerkzaamheid trok, omdat zy meende dat daarmee zouden verrekend zyn : 1 e de korrektie van bundel V en de geheele bundel
VII. In één woord, wy beiden wisten niet, dat gy de edelmoedigheid hadt gehad, my over 1876 weer te krediteeren
met f 500 voor „aandeel in de winst". Ik ben er perplex van,
beste kerel ! En dan nog zoo eenvoudig te vragen of de gezonden rekening courant akkoord is. Ja, met f 500 minder voor
my zou ik hem akkoord gevonden hebben ! Ik vond het bedragje voor de Bloemlezingen al zoo laag, en dacht niet aan
aandeel in de winst! Dat ik in t' algemeen daarop geen aanspraak heb, spreekt van zelf, maar na m'n tobberig werken,
en na de verhooging van f 50 per vel, neen, ik dacht er
niet aan!
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Nu 't andere : de oorzaak van m'n uitstellen om uw brief
te lezen. Sedert 2 Juni 1870 sidder ik by eiken brief dien
ik ontvang. Ik zat toen (niet veel beter dan onder opzicht
van de policie, althans m'n gangen werden bewaakt) in 'n
hotel te Mainz. Na allerlei vruchtelooze korrespondentie (met
Schadd, Gualtherus Kolf f, Straatman, den redakteur van 't
Noorden) meende ik eindelyk geslaagd te zyn m'n vrouw
en kinderen, die in den Haag op hulp zaten te wachten, te
helpén, 't ,Noorden" zou m'n Millioenen-Studiën opnemen,
en daarvoor 20 gulden 's weeks betalen. Kolf f en Schadd
hadden geweigerd 200 gulden (of 300, dat weet ik niet meer)
voorteschieten op 3 acten van Vorstenschool. En hadden ze
nog maar terstond geweigerd! Maar de onderhandeling duurde
weken, schoon ik herhaaldelyk schreef dat er haast by de
zaak was, want m'n vrouw en kinderen hadden niet te eten.
Nu dan, eindelyk raakte ik klaar met Millioenen-Studiën en
ondanks de zeer pynlyke omstandigheden waarin ik dat ding
opzette (o vreeselyk!) was ik zoo gelukkig m'n vrouw en
kinderen in-staat gesteld te hebben in Holland te blyven. Ik
schreef hun een zeer opgeruimden brief! Toen Mimi dáár
kwam, vond ze dien brief op de tafel en niemand in huis dan
de meid. „Mevrouw en de kinderen waren weg !" Ze waren
door „vrienden" in staat gesteld naar Italië te reizen, maar
Eduard moest z'n „woord van eer" geven (toen 16 jaar, dus
'n kind) dat ze 't daarvoor noodige geld niet aan my zouden
zenden, en dat ze my op reis niet bezoeken zouden ! Ze zyn
my dan ook te Mainz voorby gereisd, terwyl ik in dien toestand de Millioenen-Studiën schreef. Vóór ik nog van Mimi
hoorde hoe ze daar in Den Haag 't huis verlaten vond, ontving ik een brief van m'n vrouw uit Innsbruck. Ze schreef dat
ze letterlyk uit honger van de kinderen genoodzaakt geweest
was, toetegeven.
Sedert dien 2e Juni beef ik by ,!t openmaken van brieven,
en ik voel me over 't geheel door die gebeurtenissen geknakt.
De meeste brieven leest Mimi, en ik vraag haar naar 't stipt
noodige, of dat zegt ze my. ongevraagd. Ik zie nu uit uw brief
dat ze my daaruit heeft voorgelezen wat ge over 't Verhaaltje:
De twee vondelingen, waarvoor ge haar dan ook meer dan
dubbel gehonoreerd hebt ! Och, ik hoop zoo innig dat het u
blyve goedgaan, voor u en de uwen in de eerste plaats, en
voor my ook. Geloof dat ik u hartelyk dankbaar ben voor
uw grootmoedigheid.
,

238

En zoudt ge nu de goedheid willen hebben my f 200 te
zenden en f 100 aan
Mr. Eduard D. Dekker,
banco Blumenthal
Venezia.
Er is kwestie dat hy hier komt, en dat ik pogingen zal
aanwenden om hem naar Indië te laten gaan, of neen, ik
weet niet. Ik ga zeer gebukt onder die zaak, van dien 2 Juni
af. 7k ben niet wel, en wou dat ik of beter of veel erger was.
Die zaak, my door „vrienden" bereid, heeft my 'n nekslag gegeven. (Pée. 242-244.)
150 * .

A an l-laspels.

'Wiesbaden, 10 januari 1878,

Beste Haspels ! Tien dagen wachtens is wat lang, niet waar,
voor 't beantwoorden van uwen brief van den 29en December!
Vergeef me, en begryp asjeblieft hoe dit het gevolg wezen
kan van 'n spanning als waarin ik verkeer. Ik weet heel goed
dat het praatje over verdriet wat afgesleten is, zoodat velen er
weinig acht op slaan. Dit kan ik niet helpen. De waarheid is
dat zorgen en ergernis my onmachtig maken.
Ge ziet dat ik uw brief van den 29 December met ingesloten 250 gl. behoorlyk ontvangen heb. Hartelyk dank ! En
uw uitnoodiging om over te komen ! Zie, dat is juist een byoorzaak die me telkens van schryven terughield. ik zal wel
moeten. Maar behalve m'n tegenzin in publiekery voel ik me
zoo zwak dat het de vraag is of ik, physiek gesproken, in
staat wezen zal, voordrachten te houden. Ook m'n keel is
zeer gevoelig, en zoodra ik wat meer dan gewoonlyk gesproken
heb, ook zelfs maar op gewone toon, en zonder inspanning
die in 't groot lokaal noodig is, wordt ze rauw. Eén of zelfs
twee of drie lezingen zouden me niet baten, en ik vrees dat ik
weldra buiten staat zou zyn de zaak voort te zetten. By 't
omslaan van m'n stem (waarover eens de edele Mina Kruseman
zich zoo vroolyk maakte op 'n repetitie) maak ik 'n mal figuur.
En ware dit alles maar! Doch ook wat het jebalte van m'n
voordrachten aangaat, loop ik gevaar 'n échec te lyden, waarmee ik m'n talryke vyanden groot plezier zou doen.
Toch zal ik dat alles wel moeten trotseeren, al zie ik in, dat
het me schaadt. Ik blyf er by dat m'n landgenooten en gros,
my voor zulke nadeelige stappen hadden moeten bewaren. Des
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te meer dank aan de weinigen die, als gy en de vrienden te
Rotterdam, zoo hartelyk deden wat ze konden!
Ge schryf t : „we zullen It 't leven zoo aangenaam mogelyk
maken." Dat geloof ik graag, beste kerel, maar 't drukt me
dat ik door m'n stemming daaraan zoo weinig kan beantwoorden.
De zaak is nu zoo : of ik lang of kort nadenk, ik moet naar
Holland ! Die publieke voordrachten zyn nu eenmaal 'n wreede
noodzakelykheid. Ook moet ik er 'n soort van tournée van
maken, keel of geen keel. Is het te veel gevergd als ik u (of
uw firma) verzoek my weer als twee jaren geleden, te helpen
aan gelegenheden? Als ik dáármee te doen heb, kom ik heelemaal
niet gereed. Maar ik vrees dat het u te veel last op den hals
haalt. (Reg.)
151 * . Aarc J̀Ytimi.

Amsterdam, 16 7ebruari 18 7 8 .

Lieve beste Mies, ik ben zoo bly dat de lezing hier zoo goed
is afgeloopen. Niet dat ik tevreden ben, maar „men" was ik
geloof nog enthousiaster dan de jongelui te Delft. En dat van
Amsterdammers! Funke " die zich identifieert met de zaak (omdat-i alles beredderd had en dus als 't ware vis-à-vis 't publiek
er by hoorde) was verrukt. Z'n gezicht straalde van genoegen.
Hy heeft beloofd je te schryven. Ook zal hy je 225 gl. zenden.
Maar er is natuurlyk veel meer. Ik nam 75 gl. en ik denk dat-i
nog wel over de honderd gulden in kas heeft, die hy aan
Haspels zendt. Want Haspels heeft ook nog in kas. Ook liggen
er nog 200 gl. in myn kast te Rotterdam. De afrekening volgt
later. Jy hebt nu voorloopig je 1000 mark. Is 't niet komiek?
Nu voorzie ik dat m'n tournee 'n ware triomftocht worden zal.
Laat me maar gerust begaan. Ik zal maken dat de opbrengst van
die lezingen (hoe flink ook) 't minst wezen zal van wat ik
bereik. Je zult geen armoe meer lyden!
Maar nu moet ik rapporteeren van Utrecht, dit is Betsy. Ik
kan je zeggen dat ik me geweld moet aandoen om me aan
Utrecht te herinneren. Alles gaat zoo snel, en 't aantal beelden
dat vóór m'n geest voorbygaat is zoo groot, dat het zyn te
Utrecht me voorkomt als lang geleden.
Eerst dus vond ik in 't nog geheel in staat van wording verkeerend winkeltje slechts 'n vrouw die er uitzag als 'n werkster. „De dames zouden gister gekomen zyn, maar waren er
nog niet." Wat later ontving ik van Betsy 'n briefje uit Haarlem,
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dat ze eerst 'n dag later komen zouden, dat is : 's avends van
dien dag. Neen, den volgenden morgen, ik weet niet meer.
Dien avend moest ik lezen. Den volgenden morgen kwam ik
eerst circa 1 uur. Ik had geschreven : 10 a 11, maar kon niet
eer, want ook te Utrecht had ik 't druk.
By 't weggaan heb ik daar weer allerlei laten liggen. 't Alleen
reizen zou onmojelyk wezen als ik niet ruim geld had om
telkens te koopen wat me mankeert. Hier : pantoffels, onderhemden, bovenhemden, kousen, scheermessen.
Gister was ik doornat van zweet en er is iemand gekomen
die 't me afwischte.
Een brief van Nonni ! Nog niet gelezen. Ik breek even af.
Ik zend (door Funke maar) telegrafisch aan Nonni 100 gl.
Daarover later. Ik kan niet alles vertellen.
(Reg.)
152 * .

.Aan %imi.

Rotterdam, 5 Maart 1878.

Lieve lieve lieve Mieske, Best thuisgekomen van Zeeland!
Nooit was ik ergens aangenamer dan te Zierikzee ! ik wil de
familie Mulock Houwer weerzien en ook myn mevrouw
Houwer. De byzonderheden later.
ik vond op m'n kamer tal van felicitaties, een boeket van
Beersmans, een van Truida (?) en een zeer schoone bloementafel, ook geloof ik van Truida. Daarby stapels brieven en
stukken. ik heb nog niets gelezen dan jouw brieven al theedrinkende. Op de Zierikzeesche boot (heerlyk met mooi weer)
had ik gegeten. Denk niet aan m'n haastig schryven dat ik
zenuwachtig ben. Ik ben juist heel prettig en helder. Gut, al
de kindertjes hier zyn me 'n zoen komen brengen, en de oudste,
13 jaar, maar 'n klein vlug draakje, had in 'n oogenblik gas
aan, kachel aan, thee op tafel. 't Was komiek om te zien hoe
vlug. Moeder en dochters liepen elkaar voorby : „M'nheer is
thuis, m'nheer is thuis !" Ik had 'n sleutel weetje. Maar ze
hadden toch de vigilante al gezien en vlogèn den trap af. En
toen de ontvangst afgeloopen was, in eens : stilte! Dat moet ik
pryzen. 't Mensch heeft er orde onder. (Reg.)
153 * .

.Aan Ximi.

Rotterdam, 7 Maart 1878.

De voordrachten kosten me niets. Ik heb maar 't land aan
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pakken, kaartjes nemen, vreemde logementen, kellners enz. Het
spreken zelf is me zóó makkelyk, dat ik er zelf verbaasd over
ben. Gister was ik moe van de vorige reisdagen en de hoest.
De juffrouw zei dat ik roode oogen had. Van Helden dacht
ook dat ik onwel was. Ik zei : „och, ik gaf honderd gulden als
ik slapen mocht in plaats van naar den trein te gaan" In 't
kort, ik zag er tegen op. Toen ik te half zes vertrok had ik
aan m'n voordracht nog niet gedacht. Te Delft was Waltman
aan den trein. Hy bracht me in den Bolk en bleef (op myn
verzoek) nog praten tot kwart voor zeven. Toen begon ik me
met m'n voordracht te bemoeien. Kwart voor acht haalde hy
me af, en 10% daverde de zaal, en alle handen wuifden
en ieder wou me de hand geven. Ja, toen was ik wakker.
Maar hoe ik zoo gauw van die voordracht verlost was, weet
ik niet meer. 't Is me in gedachten één minuut. Hoe aardig,
hè? Ik ben net 'n machine die uit eigen kracht, en buiten my
om, werkt. En ik sprak hoe langer hoe beter, hoe korrekter.
De eenige zorg is dat ik in 2 of 2%, 2 1 2 uur klaar kom. De
gevraagde pauze duurt me altyd te lang. Dus, over m'n voordragery hoef je geen medelyden met me te hebben. En als
Le Gras, van Zuylen en Haspels tegen 't volgend saison 'n
contract met me willen maken voor 20, 30, 40 voordrachten
(als er geen spoor tusschenin kwam zou ik 90 voordrachten
aannemen in drie maanden) dan zeg ik top ! Dus, lieve beste
Mieske, gebruik je geldje blymoedig, en niet als zuurverdiende
penningen asjeblieft. Dat zou 'n malle dwaling zyn.
Over Edu's (Pepino's) brief beslis ik nog niet. Aardig dat
jy die vertaald hebt. Maar ik las dat ding nog maar gedeeltelyk, of byna niet. Ik verzeg 't me te haasten. 't Is vandaag
m'n eerste eigenlyke rustdag, en ik wil dien niet bederven.
Ook neem ik de zaak kalmer op dan voor 'n maand het geval
zou geweest zyn. Maar nog eens ik haast me niet. Ik had
Nonni gezonden eerst 100 gl., toen 60 gl., toen 60 gl. en die
beide laatste sommetjes heeft ze aan hem gezonden. Ik zeg
daar niets van. Háár brieven krygen 'n hartelyk tintje (nu
moet ik zeggen dat dit ook al 't geval was in October en
November. Je weet wel. Dus 't zou valsch zyn dit nu toeteschryven, of jebeel alleen toeteschryven, aan 't bericht van
m'n veranderden toestand in 't financieele. Basta !) maar ze is
erg onwetend en dom. Ze doet allerlei vragen alsof ik mé nu
kon prêteeren om háár, die van toeten noch blazen weet,
opeens op de hoogte te stellen van myn leven, relatien, ge-
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schiedenis etc. etc. Ook denkt ze omdat ik eens schreef :
„misschien kom ik wel te München" dat zy nu maar voor
't zeggen heeft, wanneer. Want ze vraagt of ik den 21 wil
komen. Dresseeren zal ik haar. Onlangs liet ik haar door van
Helden schryven. 't Begin : Mynheer uw vader, door drukke
bezigheden verhinderd zynde, draagt me op Ued. meetedeelen etc.
Nu, basta daarvan voor 't oogenblik. Zeker is 't dat ook
die zaken door Tandem veel minder moeielyk worden; en nog
eens : over Eduard heb ik nog niet. Hy is 'n slechte jongen.
By 't overleggen zal ik meer letten op myn belang dan op zyn
aanspraken. Ity verdient geen hulp, maar misschien convenieert het my hem te helpen. Met Nonni is 't 'n andere
zaak. Ik heb er schik in haar te leeren inzien dat ze tot nog
toe 'n dom, bevooroordeeld gansje geweest is. En jy zult
satisfactie hebben, dat beloof ik je. Laat me begaan en op
myn manier. Trek jy je 't geleden onrecht maar niet aan. Gooi
't op „den Heer". Dat ben ik nu. (Reg.)
154*. Aan Mimi.

Telegram uit Leeuwarden, 13 Maart 1878.

Behalte das Kind in Gottes Namen.
155 * .

Aan Mimi.

Utrecht, 19 Maart 1878.

Lieve beste Mies ! Te Arnhem ontving ik je brieven van
saterdag, zondag en maandag. Twee brieven maar ze liepen
over drie dagen. In één was de brief van den heer Eduard
Bernhard. By 't vertrek van Arnhem (9 uur) heb ik getelegrafeerd het kind te houden, en dat meen ik nu heel ernstig.
7k verzoek je er om. Mocht je 't al hebben weggezonden, vraag
het terug. Kost het terughalen geld, dat komt er niemendal
op aan. Al wat ik je schreef over geld, is en blyftt waar. Nooit
zal je weer in geldnood komen. Dat kan niet, geloof me! Dus
neem het kind terug, en voor goed, of houd het, als je 't
nog hebt. Nu heb ik er genoegen in, en zal alles met je deelen,
Wees daar gerust op.
Dit is bewerkt door je beide brieven. Den eersten vond ik
te Arnhem, den tweeden kreeg ik daar vandaag.
(Reg.)
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156 * .

Aan 7V(imi.

Breda, 31 Maart 1878.

Dat ik me 5 April verbonden heb voor Schoonhoven, weet
je al. Nu kryg ik 'n uitnoodiging van Kampen, en van Helden
schryft me dat Haspels nog in onderhandeling is voor Zwolle
en Deventer. Hy zegt: „ik schrok er van." Nu, ik niet! Hy
beklaagt me over 't weer. Ik merk er niets van. Je hebt er geen
begrip van hoe wel ik me voel. Ik wou liever vandaag spreken
in den Bosch dan morgen. Niets moe of zeuwachtig.
Gisteravend 'n paar uur samen geweest met Iterson, Korteweg, en nog 'n paar heeren. Heel gezellig.
Heb je m'n brief van gister? Ik deed hem nog te Bergen
op Zoom op de post.
Van jou heb ik tyding tot van woensdagmiddag, waarop ik
gisteren al geantwoord heb. Ik let er wel op dat er geen
gaping is. Als er iets ontbreekt telegrafeer ik naar Zierikzee,
Bergen op Zoom enz. De post- en telegraafdirecteuren zyn
zeer welwillend.
Verbeeldje wie me gister in de pause kwam opzoeken.
Collard, de Duclari uit den Havelaar. Hy was zeer hartelyk.
Ook van Hemert (Verbrugge) is hier, maar zeer ziek. Daarom kon-i niet op de voordracht komen, maar straks ga ik met
Collard hem bezoeken. Iterson en Korteweg noodigden Collard
uit, by ons te blyven gisteravend, maar hy kon niet. Hy is
als overste (geloof ik) gepensioneerd.
ik heb 'n paar brieven aftedoen. Straks komt Collard. We
gaan samen naar van Hemert. Tegen 3 uur ga ik even naar Kok.
(Reg.)
157 * .

Aan ,Mimi.

Den Bosch, I April 1878.

't Heeft hier vreeselyk gesneeuwd. Akelig weer!
Ik hoor dat de roomsch-katholieke bladen zoo tegen 't bezoeken van m'n lezing hebben gewaarschuwd. Nu, daarin
hebben ze gelyk ! Ik begryp dat beter dan de houding der
moderne dominees die me onder toejuiching aanhooren.
Ja, ik zend je twee zoenen, een groote voor jou en een kleine
voor Woutertje. Hoe is z'n eigenlyke voornaam?
Van Nonni een zeer hartelyk ingekleede brief. Maar ze
schynt niet te beseffen, dat er iets anders te doen is dan
hartelyk in woorden te zyn. Ook vraagt ze my nu of ik nu
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1700 francs aan
maar eens heel gauw wil betalen
Stefani! Je verstand staat er stil bij. Ik verzeker je, als ik niet
enz. 't Is dégoutant!
(Reg.)
om
158.

Aan Roessin ih van 7terson. `JPiesbaden, 13 7anuari 1879.

Om 'n nationale tooneel-litteratuur te hebben moet men
werkelyk 'n natie zyn. Dit nu zyn we in dit opzicht nooit
geweest. Ook niet in de dagen van Hooft, Bredero, Fockenbrock, Langendyk ! Onze litteratoren konden niets aan den man
brengen dan nagevolgde vreemdigheid. (De flauwe vuiligheden
van Pietje Boddaert zelfs zyn niet origineel!)
Maar ik dwaal telkens af. Niet de fout van 't publiek wil
ik behandelen, ik wil op 't feit wyzen dat 'n Hollander geen
litteratuur voor zich hebben kan. By 'n incongruiteit in 'n
vertaald stuk, zegt of denkt men : „dat zal in Frankryk of
Duitschland zoo de mode zyn." In 'n oorspronkelyk stuk roept
ieder : „Zóó is het niet ! Dat weet ik beter !" Welnu, meestal
is de waarheid ook in buitenlandsche stukken allerjammerlykst
verkracht, maar de Buitenlander zelf is er op afgericht zich
daaraan niet te stuiten, en de Hollander nam dat over, niet
zonder 'n beetje trots misschien dat-i zoo goed thuis is in
wereldmanieren. Molière's suivantes zyn onmogelyke personages. Dit is ook in Frankryk-zelf erkend, maar men heeft er
vrede mee omdat ze geykt zyn. Men zou 't eer 'n normandische meid kwalyk nemen dat ze niet op Dorine geleek, dan
omgekeerd. Wy, kleinstatenaars, vorderen uit naïve onkunde,
in de kunst de vérité vraie, juist zooals 'n kind zou doen.
(X. 96-97.)
159 * .

Aan Baspels.

toorn, 8 Maart 1879.

En dat „logeeren" by een my onbekenden behuwdneef. (Als
't waar is?) Ik begryp niet met welke soort van nicht die H.
kan gehuwd zyn, doch al wist ik 't ik vind dat vragen
om te „logeeren" hoogst indelikaat. Wat biedt hy er voor?
Beneden de 200 gulden daags doe ik het niet. Die uilen ! Misschien meent-i nog wel dat ik verplichting aan hèm hebben
zou als ik 't aannam ! Wèl wèl! Dat ik soms wel eens ergens
logeerde, is waar, doch dan waren er zeer byzondere redenen.
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Te Zierikzee by voorbeeld om die goede oude Mevrouw niet
te krenken, of zoo iets. Maar dat 'n wildvreemd mensch
meent dat-i me voor 'n nacht slapens (op 'n nat bed gewoonlyk en in 'n kamer zonder kachel of met 'n smeulend turfvuurtje dat net aangaat als ik vertrekken moet) dat iemand
zich verbeelden kan dat-i me voor zóó 'n offerte plus één
kop thee eri 'n beschuitje aan 't ontbyt kry4en kan 't is
al te dol ! En dat noemt zich arts ! (Reg.)
160 * .

Aan meimi. Rotterdam, 19 April 1879.

Ik heb er lang en breed over gedacht jou 't gaan naar Breda
en Bergen op Zoom (dit laatste is byzaak daar 't slechts 'n
uitstapje van byvoorbeeld één dag van Breda is) te besparen,
maar 't zou me zeer hinderen als je je niet vertoonde daar ik
't zoo uitdrukkelyk beloofd heb. Die Kallenberg van den Bosch
is 'n zeer beminnelyk mensch, dat zal je zien. En 't bezoeken
van de oude mevrouw Diest Lorgion (Ginneken, ook by Breda,
maar aan de andere zy) is ook aardig. 't Is 'n allerliefste
oude dame. Kortom, ik kan 't je niet sparen.
Dat alles is makkelyk, en 't zal je niet onaangenaam zyn.
Maar iets anders drukt me zéér. Namelyk Eduard ! Daaraan
denkende vlieg ik telkens in woede op. Als ik hem zie (hy
weet nu niet dat ik hier ben) mag ik niet toegeven in die
stemming. A quoi bon, en bovendien ik heb nu eenmaal gezegd : de spons er over ! Maar ik moet erkennen dat het me
walgt nu in den brand te zitten met 'n man van 25' jaar die
nog van de meet af beginnen moet, die niets kan; niets is,
geen passé heeft waarop hy zich beroepen kan, 't is infaam.
Jouw voorstel om hem in godsnaam mee te nemen naar Wiesbàden is welwillend en misschien op 't oogenblik 't minst
slechte. Maar liever niet ! Het stuit me nu onze huiselykheid weer door hem te laten bederven. En ik moet erkennen
niet te weten hoe ik. met hem moet omgaan.
En verbeelje, toen ik den laatsten keer hier met hem was,
had hy in den Haag, volgens hem, ten gevolge van die exekutie
van z'n hospita, achterstand. (Nu kan ik niet zeggen dat hy
gedurende al dien tyd veel geld gebruikt heeft.) Ook had-i behoefte aan 'n beter pak kleeren. Ik liet hem dus door Haspels
100 gl. geven, die hy na m'n vertrek ontvangen zou. Hy zou
dien avend hier naar de komedie gaan, waartoe Haspels hem
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'n vrykaartje gaf, en mocht dus dien nacht hier in 't Logement
myn kamer houden. Nu hoor ik dat hy niet thuis gekomen is.
Wat beteekent dat? ik schryf hem in 'n kort briefje om hem
hier reden van te vragen. Dat 'n jong mensch in gewone gevallen pierewaait, begryp ik. Maar in zyn positie en dan met
zyn walgelyke bescheidenheid en voorgewende Genugsamkeit
kan ik 't niet verdragen. Bovendien was 't dien dag hier in
't Logement zeer vol. Wy hadden op één kamer moeten slapen
en toen men ten respekte voor my die kamer openhield voor
hèm, is-i niet thuisgekomen. Ik zal hem zeer bar de reden
vragen van dit gedrag.
Maar wat helpt dit? Ik zit erg met hem bezet. (Reg.)
161 * .

Aan Xallenber j van den Bosch. R'dam,

21

April 1879.

Vraagt ge my of ik tevreden ben over den uitslag van m'n
tournée. Wèl, dan hangt het antwoord af van 't al of niet in
rekening brengen der nu eenmaal bestaande gegevens. Alle
verdere beschouwingen zyn overbodig als men nagaat dat
Dickens voor 't voorlezen van 'n sedert jaren gedrukt verhaaltje,
in één avend meer verdiende dan ik in dertig voordrachten.
Waarom Nederland zoo ridicuul schraal is, begryp ik niet. Men
betaalt toch voor wyn, bier, brood, meubels, boodschappen,
ambtenaarssalaris enz. enz. nagenoeg evenveel als in 't buitenland. Veel zaken zelfs ;yn hier duurder dan in sommige andere
landen. Als ik m'n inspanning vergelyk met de uitkomst, kan
ik m'n bitterheid niet onderdrukken. By 't slecht honoreeren
van schryvery beroept men zich op de kleinte van ons land
(ten onrechte ! Want 4 millioen menschen kunnen even goed
honorarium opbrengen voor 20 auteurs als 40 millioen voor
200) doch welk voorwendsel men kan aanvoeren voor die
disproportie ten aanzien van „sprekers" begryp ik niet. In 'n
hollandsche kerk zitten evenveel menschen als in 'n fransche
of engelsche. Het aantal kerken is zooveel kleiner, voilà tout!
Een hollandsche schoolmeester heeft evenveel leerlingen in z'n
klas als 'n buitenlandsche en wordt dan ook niet betaald naar
den maatstaf der algemeene bevolking. Ik begryp er niets van!
Hoe ik nu over m'n voordrachten denk (m'n oordeel is ongunstig) doet niet ter zake. Men is er mee tevreden. „Men"
is er mee tevreden. „Men" juicht me toe. „Men" schryft me
brieven vol magnifieke betuigingen. Ik ben bitter gestemd, en
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blyf er by dat het nederlandsche volk fondamenteel oneerlyk
is. De Havelaar was zoo „mooi" en men laat Havelaar op
zn' ouden dag zóó te tobben! (Reg.)

162.Aan dr. de Naas.

geisenheim, 5 November 1879.

En zoo'n Bismarck ! Koketteeren met zwartrokken en Behouders om door 't voteeren van 130 millioen mark voor verderfelyke Inkomende Rechten, het duitsche Ryk (dat 5000 millioen van frankrijk ontving) aan 'n beetje geld te helpen!
En de invoering van de konfessioneele scholen ! En zoo veel
in Duitschland. De middeleeuwen keeren terug. Toen m'n
vrouw onlangs in onzen tuin harkte, kwam men haar waarschuwen voor de policie. Het mocht niet, vertelde men ons,
want het was Zondag!
En dat leutert van vooruitgang!
Maar zegt deze of gene, ik zou me zulke dingen niet aantrekken !
„Wie twaalf maal zegt : ik zou, zegt elf maal 'n bêtise!"
Het is waar dat ik met duitschland niet te maken heb. Of
al ware dit anders, ik kan weggaan, en weer wonen in m'n
„vaderland". Welnu, daarmee heb ik wel te maken, en juist
dáár is me elke voetstap 'n aanstoot !
Er staat in den Havelaar ergens 'n regel of wat over de smart
van iemand die 't wèl meent met z'n medemenschen, en zich
voortdurend overschreeuwd ziet door kwakzalvers en bedriegers. ik kan u niet voldoende zeggen wat voor my 't verblyf in Holland is ! M'n brief zou al te lang worden indien ik
u de grieven schilderde die me daar overstelpen. Toch zal ik
daar moeten terug komen (om voordrachten te houden) maar
nu reeds voel ik my zenuwachtig by 't vooruitzicht. Ik ben
dan ook by zoo'n tournee mezelf niet, en mag ik zelden
wezen. M'n aard is kinderlyk vroolyk, en veel omstandigheden
dwingen my tot 'n stemming die op zwartgalligheid gelykt. En
dan 't besef dat men me verwarren zal met het volkje dat
zich melankoliek aanstelt om interessant te wezen ! (X. 115.)
163. Aan Roorda.

geisenbeim, 20 November 1879.

Sedert eenige dagen ben ik verdiept in Bilderdyk. ik be248

studeer hem en z'n tyd uit z'n korr. met de Tydeman's, en
z'n „Tweede Huwelyk". In veel opzichten stel ik Bild. zeer laag.
Dit is of behoort te zyn : een zaak van beoordeeling. Welnu,
't is nog erger. B. heeft één fout die op ander gebied tehuis
hoort: „ik heb 'n hekel aan hem." Na hem dit als zyn fout
verweten te hebben, zal je inzien dat er geen verheffing van
mezelf bedoeld wordt als ik zeg dat ik herhaaldelyk punten
van overeenkomst tusschen hem en my opmerk. Ook hy betuigt zoo'n afkeer van (brieven?) schryven gehad te hebben.
(My dégouteert byna alle schryvery!) Ook hy was, als ik,
zoo in angst by 't verzenden van 'n pakje of brief. Wat-i
daarover aan Tydeman schryft, is precies by my 't geval. Het
zien van 'n brievenbus maakt me zenuwachtig. Een statistiek
van de post in de couranten
„In 't afgeloopen jaar zyn te Londen aan de verschillende
postkantoren ter bezorging afgegeven zooveel mill. brieven.
Zoo'n opgaaf bezwaart my, alsof ik voor de richtige bestelling van al die brieven verantwoordelyk was ! En zoo'n ongegrond gevoel van verantwoordelykheid voor alles dat tot
m'n kennis komt, pynigt my aanhoudend!
ik geloof niet dat de overeenstemming met den my antipathieken Bilderdyk zóó ver gaat, dat hy ook die, over 't
algemeen zich uitstrekkende, angst kende. Waarschynlyk niet,
want hy was zeer egoïst.
(Er blykt byv. dat het verloren gaan van pakjes boeken .etc.
die aan z'n hartelyken vriend Tydeman behoorden, hem minder
schelen kon, als hij maar door 'n recu in handen te hebben
„er af" was. De uitdrukking „dan ben ik er af" gebruikt hy
zeer dikwyls, ook in andere zaken.)
0, zulke lectuur is zoo leerzaam.
Z'n memorieloosheid (in zekere dingen, namelyk. Er blykt
telkens -dat z'n geheugen in andere opzichten goed was) heb
ik ook. Het klinkt vreemd, maar 't is waar dat ik op dit
oogenblik niet meer weet wat me op Bilderdyk bracht in verband met uwe verstoordheid. Om het te weten moet ik m'n
eerste blz. overlezen. Ik wou iets zeggen van B. en van 't
kurieuse boek van van der Linden over Guttenberg, omdat
juist daarin (trouwens van geheel anderen kant bezien) 'n
tiental (?) punten wordt opgesomd waarin ik met B. overeenkom.
Hoe kan dit te pas komen in 'n werk over Guttenberg, vraagt
ge? Ik zeg er by : in een hoogst geleerd werk, in 'n werk dat
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in waarde van verteerde arbeidskracht misschien opweegt tegen
'n geheel uitgerust linieschip! Hoe dit te pas komt in zoo'n
werk? Wel, 't komt niet tep as. Ik zei u immers dat v. d.
Linden's „Gutenberg" zoo kurieus was. Kurieus ook hierom
wyl dat heele linieschip geen raison d'être heeft. Dat
Laurens Koster de boekdrukkunst niet uitvond, gelyk v. d. L.
den Hollanders bewezen heeft
(,,bewezen" schryf ik kortheidshalve. Als v. d. Linden 'n
stuk citeert wil ik 't eerst zien, zelf zien. Hy staat voor niets,
en zou Oera Linda Bok's maken by dozynen, als 't hem in
den kop kwam neen, toch niet. Er zyn in 't Oera Linda
Bok fouten die hy niet zou gemaakt hebben, en schoonheden
die niet in hem zyn. Maar iets „van dien aard" zou hy, kunnen
maken, dit blyft waar. Van der Linden is 'n zeer merkwaardig man!)
Dat L. Koster de Bdkunst niet heeft uitgevonden, is ook
daarom de waarheid wyl die „Kunst" nooit uitgevonden is.
Dezelfde kleine bedenking is tegen 't door v. d. L. voor
Guttenberg gevindiceerd uitvinderschap intebrengen. En
komiek is de samenloop, ook juist in dit punt zyn Bilderdyk
en ik oordeelverwanten. Ik publiceerde m'n opinie daarover,
vóór Bilderdyk's korrespondentie met de Tydemans verschenen
was. Mogelyk is 't dat zyn meening daarover (hy schynt ze
ook geopenbaard te hebben in 'n stuk aan 't (gew.) Kon.
Instituut) aan anderen bekend was. Ik kende ze niet. Ook is
't vreemd dat men by al 't geschryf over al-of-niet-Koster, dat
natuurlyke tertium nooit aanroerde. Vreemd? Neen ! Juist
werd B's en myn stelling de moeite van 't behandelen niet
waard gekeurd: omdat ze natuurlyk was. Zoo gaat het! Men
schryft en wryft over de vraag of 2 X 2 = 5 of = 3 is, en
wie met z'n 4 voor den dag komt is niet wetenschappelyk.
't Is ergerlyk zooals heden ten dage met wetenschappelykheid
geschermd wordt. AI wat gezwynd heeft aan zoo'n inrichting
van verdomming die ze Akademie noemen, meent de wysheid
in pacht te hebben. Dit nu is niet vreemd, maar dat de gemeente die pretentie aanneemt, komt me moeielyker te verklaren voor. De zaak zal wel op 't groote Hoofd : „Mundus
vult decipi" te boeken zyn.
Ook in andere opzichten is myn hoofdindruk dat we in 'n
gekkenhuis leven. Geen dag gaat er voorby zonder dat deze
opmerking zich aan my opdringt. En dan : is 't wysheid in
zóó'n troep gezonde denkbeelden te verkondigen? Dit is zeker
250

't geval nièt ! Zwygen dus, o ja, tenzy er geschreven moet
worden om den broode. Hierin ligt de eenige verschooning
voor iemand die zich met publiek afgeeft.
Ik las m'n eerste blz. over om my te herinneren welke gedachtenloop my op Bilderdyk bracht, in verband namelyk met
uw verstoordheid. 't Schynt wel slechts omdat ook hy zoo'n
hekel aan schryven had.
Dat ge gaarne brieven van me hebt, is vereerend voor me,
maar beste kerel wees niet boos als ik zwyg. Het beschryven
van m'n stemming is pynlyk voor my. Gy kunt u voortdurend
uiten (dit blykt) maar i k kan dit niet. Dagen achtereen spreek
ik niets dan mono-syllaben, 't hoognoodige. Juist hierin is
M. zoo bewonderenswaardig. Toch is m'n zwygen geen stugheid of kwaadsappige oudemanswrevel. Als altyd houd ik van
vroolykheid en pretwaken, mits i k maar niet behoef meetedoen omdat ik altyd door bezig ben met m'n „Carthaginem
esse delendam." 't Is in letterlyken zin (niet zooals 't woord
meestal gebruikt wordt) 'n ideé fixe ! Ja, zeer f i x e. Sedert
37 jaar (van '42, '43 af) beoog ik slechts dat ééne doel, en
al 't andere dat me weervoer was me byzaak. Heb je dan
niets bereikt, vraagt ge? Zeer veel! De waggelende toestand
waarin de ned. heerschappy in Indië verkeert is m y n w er k.
Er is wydte en blik noodig om dit intezien (Idee 122) en
waarschynlyk zyn de historieschryvers wier gezichtsveld
door meerder afstand tot die opmerking de
noodige ruimte zal aanbieden, nog niet geboren.
„Maar als je je verbeeldt zeer veel gedaan te hebben,
wees dan tevreden" zult ge zeggen. 0 neen ! „Zeer veel" is
't goede niet ! Ik beweer den steen die vallen moet, los te
hebben gemaakt, maar ben niet geslaagd in 't richten van z'n
loop. Dit bedroeft me en vooral dewyl daartoe slechts 'n betrekkelyk kleine voorspoed ware noodig geweest ! Had m'n
broeder in '60 woord gehouden (hy zou me ontlasten van de
zorg voor 't dagelyksche !) dan waren wy verder dan nu,
ja geslaagd ! Voortdurend moest ik me afmartelen met
het kleine. En dit zou ik uitgehouden hebben, wanneer maar
niet telkens dóór dat gewurm m'n invloed gebroken ware!
Honger lyden (dit, is 1 e tter 1 y k en niet boekerig-onwaar
't geval geweest!) hongerlyden knakte me n i e t, maar wel
de verlamming aan invloedop hen die 't vernamen, en geen
gewicht konden hechten aan de inzichten van iemand wiens
toestand, volgens hen, gebrek aan inzicht verraadde. My heeft
.

;
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altyd de koetsier met de beerenmuts ontbroken, die Dr. Holsma
zoo geloofwaardig maakte in de oogen van juffrouw Pieterse.
Een gevolg van m'n misrekening was de vervloekte behoefte
aan schryven. Na den Havelaar (die ik ook liever niet gepubliceerd had !) is elke letter die ik drukken liet, 'n streek
uit den koers geweest, en „geduld" in 't afleggen van distantiën
die me van m'n doel verwyderden, is zeker m'n hoofdeigenschap. De guillemets by „geduld" doelen op een myner Ideën
waar ik zeg dat daarop eigenlyk neerkomt wat men gemakshalve genie noemt. Onlangs zag ik dat Buf f on het ook gezegd heeft. Tant mieux. 't Vaderschap van denkbeelden is
me compleet onverschillig, tenzy een aangewreven plagiaat
gebruikt kan worden om m'n invloed te fnuiken. Naar dezen
maatstaf beoordeel ik alles, ook dus 't gebabbel en gelaster
over my. (Ro. 312-317.)
164 * . Aan Mimi.

gouda, 6

Yehruari 1880.

Lieve beste Mieske, heden by 't ontbyt je brief van woensdag avend (gister van Wiesbaden verzonden). Er staat geen
nummer op, het moet 16 zyn. Ik was er heel bly mee, vooral
omdat er in stond dat de vermeend-ontbrekende te recht was.
Je moet geen genoegen nemen met 'n gaping. Alles moet aansluiten. Nu is de zaak in orde.
En je had het geld al. Dat ik zei: „slechts" doelde dáárop,
dat ik zeker gedacht had je dinsdag 1000 gulden te zenden.
Daarom viel 't me tegen. Ik zal je eens 'n vry nauwkeurig
lystje zenden van opbrengst en onkosten. Zaalhuur enz. zyn
infaam hoog. Maar heel erg kan me dat niet - schelen. De
hoofdzaak is dat we niet in nood zitten, en dàt marcheert
goed. Over weinig dagen zend ik je weer geld. Dat is my 'n
waar genoegen. En 't komt je meer toe dan. my. Want jy
werkt, zorgt en verdraagt het heele jaar door, en ik maar by
'n bui. Wat jy doet, zou my te zwaar vallen. Dit zeg ik niet
uit lievigheid of zoo iets, maar uit stipt rechtsgevoel. Al was
je m'n vyand en al was ik woedend op je, dan zou ik erkennen dat jy minstens zooveel recht op ons inkomentje hebt als
ik. Ja, minstens, al kostte myn taak me moeite. Maar dit is
zoo niet. Alles gaat vanzelf, en zonder de minste agitatie. Tob
niet over my. Gistravend heb ik hier zeer goed gesproken,
en de menschen vonden dit ook. :Ms ik nu ga toegeven in
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geseur over de geringe opbrengst in vergelyking met andere
landen, is er geen eind aan 't verdriet. ik ben nu eens hollander
en zou dwaas doen dáárvoor gedurig m'n stemming te bederven. 't Is in Holland al heel mooi dat ik zoo'n eenvoudig
middel vind om in alles te voorzien. Toch beweer ik, en
niemand zal 't tegenspreken, dat geen mensch 't me nadoet.
Dit is nu 'n andere zaak.
Je opgaafje wat je met dat geld doet vind ik zoo aardig.
Over 'n tydje (niet zeer lang, hoop ik) kryg je geld om (als
je dat wilt) 'n tweeden Bayer te bestellen, ja ik hoop later
'n derden.
Ja, ik denk wel aan de schulden by van der Hoeven en
Buys. Ik zal 't afdoen. 't Is nogal veel. Ik had de opgave reeds
gevraagd. (Reg.)
165.

Aan Mimi.

Breda, 5

Maart 1880.

Ik spreek tegenwoordig met 'n gemak dat niet te begrypen
is. Lessenaartje of tafel heb ik niet meer noodig. Alleen 'n
stoel om de linkerhand 'n plaatsje te geven. Maar als die er
niet is, zooals in den Bosch is 't ook goed. En niets brengt
me van m'n stuk. Met het oog daarop is 't eigenlyk jammer
dat ik nu gauw gedaan heb. Maar wel ben ik bly spoedig
thuis te komen, en dat er gauw 'n eind komt aan 't eeuwige
uit- en inpakken, kofferleven, logementen enz. De stormen en
de regen hebben me niet gehinderd, schoon eens 's nachts
door de persing van de lucht op de kletterende ramen m'n
kamerdeur open vloog. We hebben vreeselyke stormen gehad
ert 't waait nog. Ook regent het weer.
Dat ellendige weer heeft slechten invloed op de opbrengst
van m'n voordrachten. Veel menschen van buiten konden niet
komen omdat alles onder water staat. By den Bosch enz. was
alles 'n bare zee.
Over 'n paar dagen stuur ik je weer wat geld. Veel minder
helaas dan ik gehoopt had, maar toch genoeg om tevreden te
wezen, (eens aannemende dat we in Holland zyh. Anders
moest ik 't ellendig noemen.) (X. 189.)
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166 *

.

Aan Xallenber j van den Bosch. geisenheim, 8 juli 1880.

Waarde van den Bosch! Vergeef me dat ik zoo lang wachtte
met het vervolgen van myn voorloopig antwoord op uwen
brief van den 19en Juni. Sedert myn plotseling afbreken heb
ik weer veel verdriet gehad. Ik kreeg van of over myn kinderen
allerlei berichten die me knakken. Dit, in verband met andere
omstandigheden is sedert zeer vele jaren 't geval geweest.
Van Nonni heb ik zooveel verdriet als maar eenigszins kan
veroorzaakt worden door 'n (overigens braaf en achtenswaardig) meisje dat van haar vader vervreemd is. Met het oogpunt
van ieder ander is er niets op haar aantemerken, maar my
verbittert zy 't leven door verschil van smaak, levensrichting
enz. Ze wil trouwen. Dit wist ik van ter zyde sedert lang.
Toen ze voor twee jaren te Wiesbaden by ons was, toen ik
en m'n vrouw door liefderyke behandeling haar trachtten overtehalen by ons te blyven, toen ik opgetogen over 't weerkrygen van 'n geliefd kind haar als 't ware op de armen droeg,
bemerkte ik al heel gauw dat haar hart elders was, en dat
zy 't zyn by ons maar als 'n voorbygaand pied a terre beschouwde. Den dag na haar komst zouden wy 'n wandeling
maken. ik maakte er my 'n feest van ! Herhaaldelyk zei ik :
„o Nonni, als Moeder dat eens weten kon !" Er was afgesproken
dat wy precies 11 uur zouden uitgaan. Stel u nu eens goed
voor dat ik opgetogen was. De beschryving van alles wat daartoe aanleiding gaf, is me nu te pynlyk. Welnu, toen ik den
volgenden morgen 11 uur op haar kamer kwam, zat ze in
diep néglicé te schryven. Bedroefd vroeg ik : aan wiep schryf
je? Aarzelend antwoordde zy : „à mon ami !"
Aan 'n vreemde! En dat als ik na jaren verwydering er my
'n feest van maakte met je te wandelen!
Wy wandelden niet!
Zeer veel van zulke staaltjes zou ik kunnen verhalen, maar
waarlyk het pynigt me alles te vertellen. Met dien „ami"
wil ze nu trouwen. De man (en ook z'n vader) schreef me
nu onlangs 'n brief, waarin hy toestemming vroeg in het voorgenomen huwelyk. Daar de zaak toch beklonken was buiten
my, vind ik het toestemmen overbodig, en 't vragen daarom 'n
farce. Ik schreef aan Nonni dat ze buiten my die relatie aangeknoopt hebbende, die ook buiten my moest beeindigen. Dat ik
geen toestemming kon verleenen tot iets dat buiten myn beoordeeling viel daar ik haar aanstaande in 't minst niet kende.
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Dat zy kon trouwen met wien ze wou maar dat ik me geen
wildvreemde persoon liet opdringen in m n intimiteit. Zes, acht
dagen daarna ontving ik 'n (zeer lompen) brief van Teixeira
de Mattos (nederlandsch consul te Venetië) die my 'n standje
maakt over 't weigeren van de gevraagde toestemming, en
op dreigtoon zegt dat ik voor den rechter zal geroepen worden.
(Volgt de gewone rechtsloop by den bekende acte de respect,
zegge : gebrek aan respect.) Dien brief moet Nonni hem in
de pen gegeven hebben. Basta dáárom ! 't Is het ergste niet!
'

Erger is de onophoudelyke ergernis die m'n zoon my berokkent. Nonni kent my niet, is onhollandsch en van my
vervreemd geworden (ze zweert by den kinderachtigen rymelaar Dante, en „italiaansche kunst". Heel veel zaken zyn 't non
plus ultra van schoonheid, die ik volstrekt niet hoog stel enz.)
Maar ze is 'n braaf, achtenswaardig meisje! M'n zoon daarentegen is krankzinnig-slecht ! Verschil tusschen goed en
kwaad bestaat voor hem niet. Zelfs door 't naast voor de
hand liggend eigenbelang laat hy zich niet weerhouden van
de ellendigste streken. Hieronder ga ik sedert z'n 14e, 16e jaar
gebukt, en eenigszins dáármee in verband staat m'n angst
voor 't openen van brieven. Vooral sedert 2 Juni 1870 is dit
het geval. Op dien dag ontving ik uit Innsbruck het bericht
dat m'n vrouw en kinderen den Haag hadden verlaten waar
ik ze ten koste van 'n zeer groot offer, 'n dak bezorgd had.
M'n zoon, die toen 16 jaar was, was de aanlegger van den
coup de Jarnac die me daardoor werd toegebracht. Hy wou
in Italie zyn waar hy voor monsterachtig knap doorging en
z'n moeder regeerde. Och, spaar me de beschryving van alle
omstandigheden die daarby een rol speelden. Wel wil ik u
alles eens uitvoerig mondeling verhalen, maar 't schryven vermoeit me. En ook voor mondelinge meedeeling is zekere
stemming noodig. De zaak is tragisch, en heeft één doorgaand
lyden na zich gesleept. En daarby nog te bedenken dat zoo'n
verdriet door wezens als van Vloten nog geexploiteerd is om
my te benadeelen ! De man wist niet wat hy deed. Z'n onkunde was nog grooter dan z'n boosaardigheid.
Na vreeselyk tobben met m'n zoon had ik persoonlyk in
dit voorjaar hem opgegeven. (Het aantal keeren dat ik over
al 't verledene de spons haalde was talloos, maar steeds zonder
vrucht.) Toch liet ik hem buiten my om door 'n vriend te
Rotterdam (den heer van der Hoeven van de firma van der
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Hoeven en Buys die dat nieuwe museum oprichtten) steunen.
Van der Hoeven plaatste hem by 't entomologisch kabinet.
(Eduard is voor zoo iets zeer geschikt. In anatomie, zoologie
enz. is hy tamelyk bekwaam.) Wel waarschuwde ik van der
Hoeven herhaaldelyk goed opteletten. Deze beloofde het, en
hield nog altyd moed. Aan dat museum is een kunsthandel
verbonden, en ter kwader uur zond hy Eduard die in weerwil myner waarschuwingen zyn vertrouwen scheen gewonnen
te hebben, naar Italie om inkoopen te doen. Ik schrok er van.
Wat ik met mathematische zekerheid voorspelde is letterlyk
uitgekomen.
Ik schreef namelyk aan van der Hoeven : „als Eduard u meedeelt zekere som betaalt te hebben voor 't koopen van zeker
kunstwerk, dan bestaat er niet de minste zekerheid dat die
som werkelyk betaald is." Ik had er nog kunnen byvoegen :
„zelfs niet als hy 'n kwitantie toont." Want dan zou ik, door
de ondervinding geleerd, nog conniventie met den verkoopei
vermoeden. Bedenk hoe bitter ik moet bedrogen zyn, en hoe
dikwyls om zoo iets te veronderstellen!
Lees nu eens bygaanden brief van den goeden van der
Hoeven. Uit 'n later ontvangen postkaart blykt me, dat
Eduard sedert laatstleden Woensdag „spoorloos verdwenen"
is. Ge denkt aan zelfmoord? 0 neen! Dat is by de volslagen
karakterloosheid van den patient, onmogelyk i Ik wenscbte dat
myn kind dood was ! (Reg.)
167. Aan Roessingb van Jterson. geisenbeim, 1 o October 1880.

M'n laatste zes, acht weken zyn weer (en dat voor iemand
die zoo graag kluizenaart) zeer gevuld geweest en ten deele
geagiteerd. Straks zult ge dat begrypen.
1 e. (Ik begin met het minste irriteerende.) Sedert vele
jaren ging ik erg gebukt onder 'n schuld van '64, '65 voortspruitende uit het toenmalig verblyf van m'n vrouw en kinderen te Brussel. De zaak was drukkend èn op zichzelf èn
omdat de crediteur allerlei dingen in bezit had, kleeren, koffers,
speelgoed van de kinderen (alles van weinig of geen geldswaarde) en: brieven. Ja sedert 14, 16 jaar was me die zaak
'n cauchemar, en met al m'n gewurm en getob kon ik maar
niet slagen my dien doorn uit het vleesch te rukken. Altyd
was er iets anders dat om deze of gene reden moest voor256

gaan. Voor 'n week of vier kreeg ik (en ge zult zien hoe?)
geld in handen. Wy besloten, na ryp beraad een klein deel
daarvan aan de regeling van die brusselsche zaak te besteden.
En dit hebben wy gedaan. Die schuld te Brussel dateert uit
den tyd toen m'n arme beste vrouw door 'n „vriendin" naar
Italië werd gelokt. De haar in dat land te verleenen hulp en
de heerlyke toestanden daar, bewogen haar alles in den steek
te laten 't eerste bericht ontving ik uit Innspruck. En
zoo'n onberaden vlucht waarvan al de schande en verantwoordelykheid op my kwam och, dat had zy niet zoo ingezien! nu, zoo iets is later nog eens geschied. Maar
daarover, en over de gevolgen die 't voor my had, zal ik nu
maar niet uitweiden. Genoeg dat het weerzien van de achtergelaten voorwerpen my zeer pynlyk was! Voor zoover ik ze
weerzag. Mies heeft alles voor my beredderd. Voor N. was
't boeltje „verschleppt" zooals ze hier zouden zeggen, en wat
er over was liet zy den man houden op eenige paketten brieven
na. Ook die zyn ver van kompleet, doch wat we niet terugkregen zal wel vernietigd zyn, en dat is goed ! Daar ik grond
had tot de meening dat de schuld wel wat hooger dan noodig
was opgedreven, vond ik er geen bezwaar in den man 'n bod
te doen, 't welk hy aannam. Kortom Mimi heeft die zaak beredderd, maar agitant was het!
2e. Voor 'n week of tien kreeg ik bezoek van 'n man dien
ik reeds by vorige gelegenheden als zeer hartelyk had leeren
kennen. Hy bleef slechts twee dagen. Toevallig was er in zyn
tegenwoordigheid spraak geweest van 'n huisje met tuin aan
den ryn dat te koop was, en we hadden ons uitgelaten dat wy
't wel zouden willen hebben. Heel ernstig gemeend was, van
myn kant althans, die wensch niet. Wel geloof ik dat Mimi
't bezit van dat huisje aardig vond, maar zeker was myn meespreken zonder doel, want daar ik geen geld had kon ik niet
aan koopen denken.
Toen ik m'n vriendelyken gast naar den trein bracht,
zeide hy:
- 0 ja, wat dat huis te Ingelheim aangaat, koop dat maar.
— Mooie grappen! Ik heb geen geld.
— 0, dat heb ik wel. En ik zal 't u zenden zoodra ge 't
noodig hebt.
Dat heeft-i gedaan ! (Ik heb nu hier allerlei beraadslagingen
en schryvery overgeslagen). De nobele kerel heeft zonder
eenige zekerheid vooruit te vragen, aan my overlatende welke
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rente ik betalen wilde, kortom op de meest flinke en edelmoedige wyze 14000 mark gezonden.
Zooveel was de eisch, doch 't is voor 11000 mark gekregen,
wat ik hem natuurlyk heb meegedeeld. Ik mocht zei hy 't
overschietende voor de noodige vertimmering gebruiken.
Zoodat ik nu, beste Iterson, op m'n ouden dag huiseigenaar
geworden ben. Er is iets komieks in. Maar heelemaal pleizierig
vind ik de zaak niet. Het project van vertimmering loopt ver
uit den gis ! En ik zie tegen 't verhuizen op. En 't gemaal dat
uit zulke dingen voortvloeit. Och, ik had nu, wel beschouwd,
maar liever in 'n huurhuis blyven wonen ! Als ik er nu in
slaag dat huis vry te krygen, zoodat ik Mimi en Wouter iets
nalaat maar dat is de vraag. En wat zal zy na m'n dood
met 'n huisje doen? Neen, dit trek ik in. Zeker zal zy er
groente en vruchten teelen, genoeg om byna zonder geld te
kunnen leven. Enfin, al is m'n indruk over die acquisitie zeer
gemengd, de zaak is beklonken, en dus geen zwartgallighedens!
(X. 97-100.)
168.

Aan ?Mansholt.

geisenheim, 5 November 1880.

Ik durf zeggen dat weinig menschen zoo medelydend zyn
als ik. Van jongs af was 't m'n ziekte. Ik ging er onder gebukt. En dat is nog 't geval. Het is nog niet zeer lang dat
ik die meegevoelendheid (?) als 'n fout erken en daartegen
stryd. Ze verzwakt my, zonder anderen te baten ! De begeerte
om 't lyden der wereld te willen dragen enz. Gy kent
dit alles wel!
't Is heel hard als men, z'n gevoel overwinnende, tot 'n
slotsom geraakt die ons doet gelyken op hen die geen gevoel
hebben! Toch moet men den moed bezitten dien schyn te
trotseeren.
Een der nieuwste snufjes der schoolfilosofie bestaat in 't
grondvesten der moraal op medelyden.
Dr. Feringa liep er mee weg in z'n „Vrye gedachten." De
stelling is m. i. makkelyk te weerleggen. Lyden = ondergaan
is iets passiefs. Medelyden idem. En moraal behoort handelend
te zyn. Het ondergaan van indrukken kan evenmin zedelyk
zyn als 't getroffen worden door 'n kogel heldenmoed bewyst.
Ik zeg dat de moraal berust op de Rede waarvan de „God"
die sommigen aanbidden slechts een heel kinderachtig aange-
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kleede personificatie is. Wat schryft nu de Rede ten aanzien der
maatschappelyke verbeteringen voor? In de eerste plaats : het
erlangen van inzicht in de natuurlyke eischen der zaak.
Natuurlyke eischen? Al wat bestaat is natuurlyk ! 0 ja,
maar er is verschil tusschen den ongedwongen loop der dingen
zonder menschelyke tusschenkomst, en de willekeurig daaraan gegeven richting. We moeten trachten te weten te komen:
wàt 'n onvermydelyk gevolg is van de wetten der noodzakelykheid, en wàt er door dezen en genen wordt verricht om den
toestand der minderbedeelden ongunstiger te maken dan de
natuurlyke loop der zaken, aan zich zelf overgelaten, veroorzaken zou. Om pryzen te kunnen uitbetalen moet een
loteryhouder 'n evenredig getal nieten in de bus doen. Wie
zoo'n niet trekt, mag niet klagen tenzy er blykt dat men
valsch gespeeld heeft en z'n kans op pryzen minder groot heeft
gemaakt dan de zuivere ekonomie van 't spel meebrengt.
Dusdanig valsch spel wordt er door 't kapitaal gespeeld, en
daarin ligt de fout, niet in 't kapitaal zelf. Het agglomereeren
van finantieele kracht is m. i. noodig, en zou zonder 't valsch
spel waarop ik doelde, den arbeider ten nutte komen. Of liever,
zelfs nu doet het dat, en de socialisten erkennen dit faktisch
door hun pogingen tot kooperatie. Zy zelf trachten tot stand
te brengen wat zy in anderen afkeuren. Ook de spaarbank
manie draagt hetzelfde kenmerk. (Van waar zullen de renten
komen, als ieder rentehef f er wordt?)
Het valsch spel dat de kapitalen spelen is van tweeërlei soort.
1e. kapitalen worden vaak, ja grootendeels op deloyale
wyze verkregen.
2e. Het bezit van kapitaal geeft gelegenheid (en dit geschiedt inderdaad) den marktprys van arbeid te drukken, en
tevens de kosten van levensonderhoud te verhoogen.
Het betoog dezer beide stellingen zou me nu te ver leiden.
Wat no. 1 aangaat houd ik de zoogenaamde diplomatie voor
'n kanker, en de volkeren gaan daaronder gebukt omdat ze
niet lezen kunnen. Neem eens de couranten van 1880 voor u,
en vraag wat al dat geknoei met die z g. n. Oostersche
kwestie anders beteekenen kan dan valsch spel met papierwaarde? By elk nieuw berichtje over Dulcigno (een armzalig
nest waar 'n reiziger geen redelyk bed bekomen kan !) over
't al of niet verzeilen van de Eng. vloot, enz. enz., verandert
de effectenkoers en 't surplus by eigenfabrieksryzing vloeit
in de zakken van een paar dozyn „staatslui" en de bankiers
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die met hen onder een dek spelen. Van de duizende meeloopers
spreek ik nu niet. (De nakomelingen van den barbier die den
minister Appelius scheerde zyn nog altyd zeer welvarend.)
Wie ten onzent kan de mysterien doorgronden van 't „grootboek der nationale schuld" een inrichting die zeer geheim is
met alles wat belanghebbenden zou kunnen wakker maken?
Wie profiteert van de onzinnige privilegien der Ned. Bank,
die 't recht heeft zooveel millioenen slechts gedeeltelyk gewaarborgd bankpapier als waarde te gebruiken? Waar is de
kontrole op 't eigendom van weduwen, weezen, armen? Welk
toezicht wordt er gehouden op 't uitgeven, aanpryzen en door
makelaarspremie opdringen van speculatie in vreemde leeningen
of verre spoorwegen? Wat beteekent de Nederl. Handelmaatschappy, 'n maatschappy die niet handelt, en als 5de rad aan
den wagen slechts voor agent tot inhuur van schepen en verkoop van producten dienende, toch altyd enorme dividenden
weet uittebetalen? Zoo zyn er wat Holland aangaat veel
vragen te doen, maar als algemeen europeesch verschynsel blyft,
meen ik de diplomatieke afzettery hoofdzaak. Ik erken dat onze
ministertjes na Appelius veel verloren hebben van den invloed
die tot koers bepalen d. i. valsch spel ! in staat stelt.
Maar voor ons klein landje zyn de opgenoemde punten genoeg.
Jezus zei : „Er zullen altyd armen zyn." Heel juist, al sprak
hy niet als staathuishoudkundige. Wat by hem slechts 'n
„redensart" was om hulp aan hem bewezen als dringender
voortestellen dan armenzorg, kunnen wy met allen ernst herhalen. 't Is de eisch der dingen, even als de nieten in de
lotery. Uit die nieten worden de pryzen gevormd. Het gemeenschappelyk leven is 'n wedloop naar genot, en die stryd is het
leven. Niet daarover mogen wy dus klagen, maar wy behooren
ons te verzetten tegen 't aanwenden van ongeoorloofde
middelen om in dien stryd overwinnaar te zyn.
De genietingsmiddelen, hoe ook aanhoudend toenemende,
bedragen op elk gegeven oogenblik 'n bepaald quantum. Wanneer nu zy die veel verkrygingsmiddelen bezitten, meer van 't
voorradige gebruiken dan hun deel wezen zou by billyke
repartitie, spreekt het vanzelf dat anderen tekortkomen. Hierin
nu zou 'n weldadige prikkel tot inspanning kunnen liggen voor
de minder bedeelden, indien slechts het verwerven van verkrygingsmiddelen een gevolg van loyale inspanning wezen
mocht, en wie dan arm bleef zou niet meer reden van klagen
hebben dan wie in 'n wedloop verloor.
260

ik sprak daar van „billyke repartitie." Wat is hier billyk?
By 't groot verschil van aanleg, gaven, ontwikkeling, zou
absolute gelykheid juist zeer ènbillyk zyn. De ware gelykheid
is niet dat allen gelyke rokken dragen, maar dat ieder 'n rok
heeft die hem past. Welke maatstaf moeten we nu aanleggen
om te weten op welk quantum genot uit den algemeenen voorraad, ieder aanspraak heeft? Ik meen dat dit beoordeeld moet
worden naar het deel dat ieder tot het algemeene quantum
heeft bygedragen. Een onontwikkelde arbeider die niet veel
meer dan ezelsdienst verricht, heeft niet zéér veel meer aanspraak dan zoo'n ezel, maar : hy heeft aanspraken, klein of
groot dan, hy heeft ze ! En daaraan wordt niet voldaan omdat
er onevenredig veel wordt genoten door de duizenden wier
aanspraken minder zyn dan de zynen, ja, die volstrekt geen
recht hebben mee aantezitten aan de tafel des levens. En nu
spreek ik nog niet van dezulken wier recht negatief is, d.w.z.
die aanspraak hebben op het tegendeel van mee-genieten,
op straf!
Toen ge tien regels geleden my dien onontwikkelden arbeider
niet veel hooger dan 'n ezel zaagt stellen in aanspraak op
genot, meendet ge dat ik bar was? 0 neen, want ik stel
dien ezel zoo laag niet. Een beetje meer aanspraak dan ik
zoo'n trouw goedig dier toeken, is zoo heel weinig niet ! En
de ezel, èn zoo'n arbeider zouden tevreden zyn, als ik te beschikken had over 't hun toekomend deel. 't Zou meevallen!
Vooral wanneer ze zagen hoe ik de hun toegekende verhooging
van welstand zou putten uit 'n wreedaardig schynende verlaging van anderen!
De maatschappy wordt opgevreten door fatsoenlyke boosdoeners. M'n gemoed is zacht, maar by redeneering begryp
ik Robespierre en zelfs Marat. Ja, Caligula met z'n verzuchting:
Och, dat het heele menschelyk geslacht maar één hoofd had,
om 't met één slag te kunnen afhakken! Wie zoo iets als stelsel
geeft verkoopt dronkemanstaal, maar als uiting van wrevel, als
vervloeking komt me Caligula's woord zoo ongerymd niet voor.
Of er wat aan te doen is? A la Marat, misschien. Op anderen
wys? Dat geloof ik niet! Preek eerlykheid in 'n roovershol,
men beschimpt u, men lastert u, men maakt uzelf voor 'n dief
uit, of (erger dan dat alles!) men zwygt u dood. In dit laatste
geval verkeer ik. Er gaat geen dag voorby dat ik me niet geergerd voel door dat opzettelyk ignoreeren. De mannen „en
place" hebben daar hun reden voor. Hun taktiek hoe laag261

hartig ook, is begrypelyk. Maar dat het volk daarmee genoegen neemt is my 'n raadsel. De eenig mogelyke verklaring
hiervan zal wel zyn dat men niet lezen kan.
Dat ik hier van my zelf spreek, is alleen om terug te komen
op de vraag: of er aan toestanden zooals gy beschryft iets
kan gedaan worden? Voor tien, twaalf jaren zou ik zeker nog
gemeend hebben dat 'n grondige uiteenzetting der fouten
waaronder wy gebukt gaan, nuttig wezen kon. Maar nu zeg
ik dat niet meer. Ik zie geen kans m'n stem ingang te doen
vinden by 'n natie die blykt zoo verrot te zyn als de onze!
(Is 't elders beter? Dit raakt me niet. Die vraag is een van
de vele uitvluchten welke zeker soort van debat-kemphanen
voor de gelegenheid in voorraad hebben. Ik antwoord er
nooit op!)
Ik ben misselyk van de publieke zaak ! En eindigende waarmee ik dezen brief begon, geloof dat de ellende die alom
heerscht, my zeer ter harte gaat. Reeds in den Havelaar noem
ik 't aanzien van de vruchteloosheid der pogingen tot verbetering een der grootste smarten die er kunnen geleden
worden. Niet op Golgotha maar in Gethsemane, zeg ik, heeft
Jezus 't meest droefheid gevoeld (Gemakshalve neem ik hier
aan dat hy 't goede wilde. We weten te weinig van Jezus om
dit te kunnen beoordeelen.) (X. 148-153.)
169.

Aan Roorda.

Nieder-7ngelheim, 3 Wei 1881.

Beste Roorda ! Ja, ik ben moê en ontstemd, en alle schryvery
hangt me de keel uit ! Of liever, 't kost me moeite my tot
schryven te zetten. Cadmus had voor myn part kunnen wegblyven. Gy zyt een der zeer weinige personen die, schryvende,
niet liegt. Het overgieten van gedachten in konventioneele
krabbeling op 't papier is slechts by benadering bruikbaar, en
ik ga gebukt onder de hebbelykheid my meer dan anderen
gestuit te voelen door dat inkorrekte, vooral in m'n eigen
schryven. Byna elken geschreven zin zou ik willen korrigeeren
door 'n toelichting. En dan weer die toelichting toelichten!
Nooit vond ik 'n brief goed dien ik 'n paar dagen onverzonden liggen liet.
M'n „moê en ontstemd" is op d i t oogenblik alweer niet
waar. 't Is de deun die sedert de laatste maanden en weken
rop de lippen lag, en toen wèl naar waarheid. Maar vandaag
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ben ik betrekkelyk wel. Betrekkelyk ! M'n physiek laat veel
te wenschen over. 't Minste vermoeit me en belet m'n ademhaling. De inspanning voor die voordrachten is niet te beschryven. Door overspanning breng ik zoo'n reis ten einde.
En de reactie volgt. Wat den finantieelen uitslag aangaat, ze
is min. Er is geen kwestie van dat ik met pl.m. 40 voordrachten genoeg verdien om 'n jaar te leven. En toejuiching, en
hartelykheids-betuigingen en sympathie, kyk ! Maar al die
hartelykheidsmenschen houden hun mond als ik na m'n vertrek door moderne dominees in hun dorpskrant word uitgescholden. Bah!
Toch, ook wat het finantieele aangaat, luctor et emergo!
Ons nieuwe huis (vóór 't zesplankige, het laatste naar te voorzien, zegge: te hopen is) wordt alleraardigst. Behalve de
last dat het twintig minuten van 't dorp ligt, ja, van 't station
'n half uur! kan men geen schooner woning wenschen. Het
uitzicht is zeer ruim. We zien de heele z.g.n. Rheingau, van
't Rudesheimer af tot de „Platte" te Wiesbaden toe. En de
inrichting van de woning is meer dan voldoende. Ook het
bybehoorend terrein is ruim, en voor de eigenlyke bloem- en
moestuin te uitgestrekt. Bovendien zyn wy er geheel vry, en
men zou er in sarong en kabaai op den weg kunnen loopen.
Vlak by 't huis is 'n zuil die in 1807 ter herinnering aan

Karel den Grooten is opgericht. Het volk beweert dat de put
op ons erf door Karel d. G. gegraven is, en er is grond om
dit te gelooven. De plek is juist aangewezen voor 'n wachttoren uit den tyd toen hy te Nieder-Ingelheim z'n paleis had,
en me dunkt dat geen particulier 't in z'n hoofd zou krygen
op die plek een put te graven. (Ro. 329 330.)
-

170.

Aan de Beer.

Tlieder-7ngelheim, 8 juni 1881.

Vergeef me dat ik u zoolang liet wachten op antwoord. Ik
zat by 't ontvangen van uw eersten brief (10 Mei) in gekke
beslommeringen. O. a. woonde ik niet. En ik legde uw circulaire terzy in groot gezelschap helaas ! „Onder de eigenaardigheden die dezen schryver kenmerken, behoort in de
eerste plaats dat-i zoo'n vervloekte hekel heeft aan schryvery 1"
Ziedaar, waarde verzamelaar van Auteuriana, reeds één byzonderheid, en 'n groote. Overigens ben ik geboren den Zen Maart
1 820. Myn ouders waren welvarend en godsdienstig, maar
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zeer eerlyk. Van die drie voorvaderlyke hoedanigheden is
slechts de laatste op my overgegaan. Op myn achtste jaar
maakte ik verzen die beleefde gasten in verrukking brachten.
Myn verstandelyke vermogens waren dan ook zeer zwak, zoodat er altyd boodschapjes naar den onderwyzer werden gezonden om 't asjeblieft den jongeheer niet kwalyk te nemen
dat-i z'n les niet kende. „'t Kind had waarlyk z'n best gedaan, maar kon met den besten wil niet leeren." Dit is nog
zoo. Niemand heeft besef van de zwakheid myner hersenen.
Wat de meesten terstond begrypen, kost my weken, maanden,
jaren nadenkens. Veel dingen zelfs die overal intellektueele gemeenplaatsen zyn, leer ik nooit. Dit geef ik u niet als sarkasme.
't Is ,eenvoudig-waar. Myn grootste- (eenige?) verdienste is de
dappere worsteling tegen die hersenfout. Ik kon en kan dien
af mattenden stryd slechts volhouden door veel onthouding,
liever: door my te onthouden van veel. „Multatulit fecitque
puer, sudavit et alsit " o ja, maar vooral: „abstinuit Venere
et Baccho." En, toen 't schaamtegevoel zich begon te ontwikkelen, ook van rymelary. Niet die puer, maar ik. 't Is verbazend,
hoeveel mooie verzen ik ongemaakt heb gelaten.
Ik bezocht, doch maar kort, 'n paar scholen die voor zeer
goed doorgingen, maar waar ik weinig leerde, ten eerste
omdat ze niet deugden, ten tweede en voornamelyk, omdat ik
zoo speelsch was. Toch was ik ook in spelen niet sterk. Eens
zag ik een jongen op de straat een priktol „zetten" dien hy,
zonder 't ding den grond te laten raken, op de hand ving. Dat
wilde ik nadoen, en zie ik kan 't nag niet. Maar leeren
zal ik het. Er is kans op oefeningstyd, want het huis dat ik
thans bewoon moet zeer gezond zyn : daarin is nog nooit
iemand gestorven. Die manipulatie met een priktol heet (naar
ik in 1830 vernam) „scharmaaien" en evenmin als ik de kunst
kan uitvoeren, begryp ik den oorsprong van dat woord. Maar
ook dat zal ik vinden. Beloof 't gerust aan Herr Spamer, want
ik houd veel van etymologie, en geef nooit een plan op. M'n
voorouders waren Friezen. Ook wiskunde alzoo trekt me aan,
en ik zou er grootsch op wezen als ik bewyzen kon dat de
logarithmen-Douwes m'n overoudoom was. Maar alle bewyzen
van adeldom myner familie zyn verloren gegaan. Ik heb de
moeite moeten nemen m'n eigen Stamvader te wezel : 'n lastig
werk ! Scharmaaien is er niets by.
Even 18 jaar oud, vertrok ik naar Batavia. Van Vloten
schynt 't beter te weten, en na of naar hem De Keyzer in
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z'n dikke bloemlezing. Durft gy van Vloten tegenspreken? ik
niet. Fly scheldt zoo, en na de zwakte myner verstandelyke
vermogens, is afkeer van vuiligheid een myner meest kenmerkende eigenschappen. Tot die eigenschappen behoort ook
dat ik dichter ben, en dus alle verzenmakery naar de kinderkamer wil verbannen zien. Korte extemporeetjes, deviezen voor
ulevellen, albumversjes en soms 'n epigram, kunnen misschien
nu en dan gedoogd worden. Voor dominee Ten Cate e.d. eisch
ik levenslang cellulair of 'n hofcharge. Een professoraat in de
Letteren is 66k goed.
Lieve god, wat moet ik nog meer zeggen? Wat behoort er
eigenlyk in zoo'n Konversations-lexikon onder 't hoofdbestuur
van de firma Spamer? Om my te oriënteeren, sla ik De Keyzer
op, in voce: „Cremer." Er blykt dat die zeer gevierde schryver
--- „geliefkoosde" is mooier — zelf de inlichtingen heeft gesuppediteerd.
0, m'nheer de Beer, ik ben bureauman geweest! „Gesuppediteerd" m'nheer ! Burgerlyk gesproken, Cremer zelf leverde aan
De Keyzer al 't luisterryke nieuws dat no odig schynt om den
lezer zyner novellen behoorlyk te doordringen van eerbied
voor iemand die oá voor aa zeggen kan. Na de mirobolante
mededeelingen van den Heer Cremer durf ik waarachtig met
myn curriculum vitae niet voor den dag komen. Wat al aanzienlykhedens ! Een grootvader die Litt. Hum. Doctor of
Rector was ! Ik weet niet eens of ik 'n grootvader gehad heb!
„Van zyn 10e tot zyn 15e jaar op 'n kostschool." En ik?
Na m'n 12e jaar heeft de fransche M'sieur me niet meer gezien. Ja toch, eens of tweemaal, in '53. Er staat iets van in
myn Ideën. Maar geleerd heb ik toen weinig anders dan dat
er van den man weinig te leeren viel. Die m'nheer Roodhuyzen
te Oosterbeek moet 'n andere kerel geweest zyn, hy die nu
auspiciis Cremeri et Keyseri vereeuwigd wordt.
„Op 't atelier van den schilder Hendriks." „F. H.
Hendriks " alweer 'n vereeuwiging ! Wat al beroemdhedens!
En ik arme drommel die niet eens in de gelegenheid gesteld
werd, scharmaaien te leeren!
Wat heb i k te stellen tegenover 't: „groot boschryk landschap" en den „eersten roman" van den heer J. J. Cremer?
M'n „Bruid daarboven" is niet eens boschryk, en m'n Ideën
zyn volgens uw Portefeuille niet veel zaaks. Zeg dat aan
Spamer, en bewaar me asjeblieft voor duitsche beroemdheid.
De schilderyen die ik neen, liegen wil ik vandaag niet,
.

265

schilderyen heb ik nooit begaan. .De meest gepaste ophemeling
heeft haar grenzen.
„Waar hy (Cremer) de letteren beoefende." Gut, dat heb
ik nooit gedaan ! Wat zou 't ook gegeven hebben? En waartoe, lieve hemel. Juist die autobiografie van den gevierden
Cremer levert de meest-afschrikkende voorbeelden van de
ellende waarop zoo'n levensrichting uitloopt. De man die toch
van heele fatsoenlyke afkomst was
Verbeeld u, z'n ouders hadden 'n „buitengoed". Precies als
van Twist, die ook zoo erg fatsoenlyk is. Op dat „buitengoed"
— ik kan 't woord niet schryven zonder siddering in m'n
binnengoed — op dat „Buitengoed" is Cremers „eerste Overbetuwsche Novelle" geschreven. Waarde Heer De Beer, zyt
ge wel zeker dat de firma Spamer in relatie staat met 'n goede
drukkery? 0, och en ach, als er eens groot-kapitaalletters
mankeerden voor des heeren J. J. Cremer's fatsoenlyke ouders'
Buitengoed? Eenmaal, na 't ondergaan der europeesche beschaving, zal de oudheidlievende Mongool met weemoed staren
op de plek waar Cremers „Wiegemie
Maak den zin maar uit. Ik ben verdrietig en beschaamd als
ik bedenk welke geringe hokjes die Mongool zal te doorsnuffelen hebben om den nageur te rieken van myn eersten letterkundigen arbeid. Arme Mongool. Arme ik!
Neen, o goden, dank voor uw jaloersche gierigheid die my
maar 'n binnenplaatsjen aanwees tot tooneel van myn eerste
uitspatting ! Dank, duizendmaal dank ! Weldadig was de afkeer
dien ge my hebt ingeboezemd van letterkundery, en helderder
dan ooit zie ik in, dat
Hier had 'n geloovig van Merkensche tegenspoednuttige verzuchting moeten volgen. Maar ik heb er geen lust in. Liever
'n korte aanwyzing hoe 't soms afloopt met lieden die zich
op 'n Buitenplaats laten bevruchten met „Wiegemie."
Boontje komt om zyn loontje : die arme Cremer is gestorven
als officier van den Eikenkroon, en (alsof dit het verbolgen
lot niet genoeg ware !) als ridder van den Nederlandschen
Leeuw. De man is wel genoodzaakt geweest in z'n autobiografie volmondig te bekennen dat Nederland en zyn Regeering
— wreed, nu ja, maar rechtvaardig als de goden zelf — hem
hebben behandeld als 'n haagschen hofrekel. Zelfs was hy
geacht. Alweer net als Van Twist. Et dire dat er menschen
zyn die niet aan 'n vergeldend God gelooven ! 't Is om Wiegemieën te deklameeren van verontwaardiging.
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Maar intusschen zit ik nog altyd in den brand met de
billyke eischen van de firma Spamer. Niets natuurlyker dan
dat heel Duitschland nieuwsgierig is naar de manier hoe ik
my ontwikkelde. Maar eilieve, ik heb me in 't geheel niet ontwikkeld. Ziedaar juist de moeielykheid van 't relaas. En ik
sta niet alleen in die meening. Als er in hollandsche tydschriften
van letterkundery spraak is, word ik zelden genoemd, een
kiesheid, die ik op hoogen prys stel, al zy 't dan dat ze by
meer verlichten uit minachting voortspruit, omdat ik in 't
woord „avend" geen o kan verdragen, en sch 'n gekke lettergroep vind. Ik, schryver? Wel, zelfs 't spellen kost my inspanning, vooral nadat D. V. & T. W. de goedheid hadden my
te onderrichten hoe dat eigenlyk behoort gedaan te worden.
Ik leer 't nooit.
Zyt ge verzekerd dat de firma Spamer uw berichten niet
kontroleert? Weet dan dat ik hier in Ingelheim slechts aan
zeer weinig vertrouwden bekentenis heb afgelegd van 't métier
dat Nederland me opdringt. De politie heeft me als „Rentner"
geboekt. Hoe nu, als Spamer naar my informeert by den
burgemeester van Ingelheim? Zoudt ge niet beter doen, my
een plaatsje in zyn Konversationslexikon te bespreken onder
de bankiers?
Zóó is het! Zeg aan Spamer dat ik in Indie my verzet
heb tegen geweldenary, en dat de dankbare Natie me daarvoor met schatten beloond heeft. Maar vertel er niet by, om
godswil niet, dat 'n zeer enkele my voor die moedige plichtsbetrachting heeft uitgescholden, zwartgemaakt, belasterd.
't Mocht eens dezen of genen afschrikken van 't goede ! Breng
overigens, wat ik u bidden mag, de Duitschers niet in de
meening dat Havelaars pogingen en offer iets goeds hebben
tot stand gebracht voor 't mishandeld Insulinde. Het tegendeel
is waar. Volgens de laatste berichten is „Lebak 'n woesteny.."
Zoo zeggen de indische couranten, en Nederland, uit die berichten alweder ten overvloede waarlyk ! de overtuiging
puttende dat Havelaars streven een rechtmatigen grond had,
heeft zich gehaast, my als nationaal huldeblyk nog eenige
millioenen optedringen. Ik zal ze gebruiken om sekretarissen
te bezoldigen en, m'n nuttelooze pen voor goed wegwerpende,
aan m'n vyanden 't voorwendsel te ontnemen my voor 'n
fabrikant van boeken uittemaken. Zeg dàt aan Spamer.
(X. 141-146.)
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171. Aan Braunius Oeberius. Wieder-7ngelbeim, 19 ,uni 1881.

De Beer, red. „Portefeuille", vroeg my om bouwstoffen voor
'n levensbericht in 'n duitsch konversations Lexion. Eerst antwoordde ik niet. Op z'n aandringen heb ik hem 'n brief geschreven vol bitterheid en sarkasme. (Er bleek my dat-i de
strekking niet eens begreep. Hy meent dat het 'n verhandeling
is over levensbeschryvingen!). Heel goedig zond hy my de
proef der korrectie. Ik heb er weer zooveel scherpte tusschengevoegd, (uitvloeisel van m'n stemming!) dat ik nu twyfel of
hy 't in z'n onnoozele „Portefeuille" plaatsen zal. (X. 139.)
172. Aan dr. de 7-laas.

Wieder-7njelheim, 14 Augustus 1881.

Ik denk telkens aan zeker werk van Bulwer waarin 'n ouwe
heer voorkomt die 'n boek wil schryven over de menschelyke
dwaasheid. De man komt nooit tot uitvoering van z'n plan,
maar wel zamelt hy bouwstoffen, en telkens roept hy : dàt
komt er in ! Maar hy bemerkt dat de stof te ryk is en durft
niet beginnen inziende dat-i toch niet klaar komt. Zoo is het!
Maar dan volgt de bekende verdrietige vraag: is 't niet
dwaas wys te willen zyn in 't gekkenhuis?(X. 118.)
173. Aan baron

van Verschuer.
Wieder-7n4elheim, 13 October 1881.

Deel me wat mede van uw stemming. Leest ge veel, en wat?
Ik heb dezer dagen met aandacht Mad. de Remusat's Mémoires
gelezen. Arme Napoleon I!
Het is m. i. een belangryk werk. Eerst was ik tegen de
schryfster ingenomen. Ik hield haar uitkleeden van Napoleon
voor 'n introductie by de Bourbons. (Ze schreef namel. in
1819.) Dat ze eerst nu in druk verschynen pleit niet tegen dat
vermoeden, daar zy 't manuscript kon doen circuleeren, en
dan was 't effect nog grooter daar ze 't in dat geval in haar
keus had het slechts daar te geven waar ze 't noodig achtte,
en polemiek met andersdenkenden of beter-geinformeerden
afsneed.
Zonder nu nog te verzekeren dat deze impressie geheel en
al grondeloos is, moet ik toch erkennen dat zy den indruk
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maakt 'n respectable vrouw te zyn. Men mag haar niet te
snel uitmaken voor den valet de chambre d'un grand homme,
althans niet in de ergste beteekenis van 't woord. Dat er soms
in haar naar benedenhalen van Napoleon iets kleingeestigs ligt,
kan evenwel waar zyn. 't Is byv. komiek haar te hooren klagen,
dat hy nooit 'n behoorlyk entree of sortie de salon maakte.
Wel verbazend!
Belangryk is 't werk. 't Komt me voor als een nekslag voor
de Bonapartisten. Geen 10 Victor Hugo's of Rocheforts met
hun „Chatiments" of „Laterne" zetten den „Grandhomme"
zoo in 't hemd als deze mémoires. Toch wordt daarin iets
anders nog veel meer dan Napoleon zelf van z'n nimbus beroofd. Het is de roem en eerzucht, het najagen van z.g.n. hoogheid. Ik kan je verzekeren dat een myner hoofdindrukken was:
medelyden met Napoleon ! Wat 'n getob had hy te dragen!
Geheel nieuw was my die indruk niet. Reeds voor veel jaren
(ook naar aanleiding van gesprekken met den ouden Generaal
Cleerens) berekende ik dat het saldo zyner gewaarwordingen
in zake geluk, nadeelig moet geweest zyn. Erkennende dat
het boek van Mad. de Remusat me veel te leeren geeft, mag
ik toch verzekeren dat ik by intuitie (of liever door toepassing
myner analogische methode) veel gegist heb van wat zy als
feit vertelt. Ook myn schetsje van Napoleons wyze van doen,
en de toon die in z'n omgevig heerschte, het bonte, komedieachtig-opgesierde, 't popperig-gemeene, alles beheerscht door
vrees voor den meester wiens eenige wet (ten-aanzien zyner
omgeving, niet : in politiek) z'n humeur was zie, er blykt
me uit die Mémoires dat m'n fantasie juist gegist had. Ik
verbeeld me dat Mad. de R. m'n teekening niet desavoueeren
zou. Ik wou dat je 't boek las, en daarna, of als je zoowat
op de helft bent, eens 't schilderytje bekeek dat in m'n zesden
bundel voorkomt. My zelf heeft de gplykenis getroffen.
(X. 128 129.)
-

1 74 * .

Aan 7-Iaspels.

Wieder-7n4elheim, 29 December 1881.

Hebt ge in 't Handelsblad van 25 dezer 't fl inke stuk van
den beer Perelaer gelezen? Op zoo-iets wachtte ik sedert jaren!
„Lebak is 'n woesteny." Zoo staat er in indische couranten.
't Ligt alzoo nogal voor de hand, dunkt me, daaruit te besluiten dat Havelaar 25 jaar geleden de zaken goed beoordeelde.
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't Boek is nu 22 jaar oud ! Het werd dus tyd, eens eindelyk
te erkennen dat ik recht had. Toch tracht het Handelsblad
(zelfde nummer op 'n ander blad) door 'n kletspraatje Perelaers
stuk te ontzenuwen. Er moeten deugdelyke bewyzen zyn, zegt
het! Alzoo nog niet genoeg ! In 22 jaar hadden m'n tegenstanders tyd genoeg gehad iets onwaar te maken van wat ik
schreef. Duymaer van Twist was de daartoe aangewezen
persoon. Maar de ellendeling zweeg altyd, en broeide op z'n
onverdiend geld, en ontving geregeld zyn hoog pensioen. En
ik zwierf rond en leed dikwyls gebrek. En al is dit laatste nu
op dit oogenblik 't geval niet, toch moet ik vertellinkjes dichten
om 't niet weer 't geval te doen worden!
Tracht dat Handelsblad te krygen, en zin eens op middelen
(Reg.)
om Perelaers stuk te doen opmerken.
175.

Aan P aa p .

Tlíeder-7ngelheim, 30 januari 1882.

Heere Jezis, ik heb daar weer iets van Fielding gelezen! Z'n
Jonathan Wild de groote. Hoe min ! Hoe onmogelyk ! En
hoe gemeen. En dat alles met pretentie op menschenkunde!
En met 'n goed gerecipieerde pretentie : hy staat voor
meester in dat vak te boek. Voor 'n meester tweeden rang,
nu ja, maar voor 'n meester toch ! 't Is ergerlyk. Wil je dat
vod eens lezen? Zeker kan je 't krygen in de Stadsbibliotheek.
Myn exemplaar kan ik je niet zenden. Ik heb 't tot onleesbaarheid toe, kapot gekrabd! 't Is 'n (slechte) fransche vertaling. Als je 't leest waarschuw me dan. Ik wil je dan op
een en ander opmerkzaam maken. 't Is 'n mooi onderwerp
voor 'n artikel in den Spectator, waarby je d. v. (hm, niet „deo
volente" maar: des verkiezende) je stuk kunt aansluiten aan
m'n schimp tegen (den ouden) d'Israeli. (X. 168.)
176 *

.

Aan Ylaspels.

N ieder-7ngelheim, 16 juni

1882.

Het huldeblyk komt nu in 't geheel neer op pl.m. f 20.000.
Ik ben wel voor 'n millioen uitgescholden aan den eenen kant,
en voor even zooveel in de hoogte gestoken aan den anderen
kant. Vrome tydschriften verklaren dat ik god onttroond heb.
Al is dit nu meer eer dan me toekomt, ik neem er nota van,
en beweer dat zoo'n haut fait d'armes met een pensioen van
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voor my zeventig gulden 's maands en voor mimi vyftig schraal
beloond is. En 't vernederende van de taxatie !
(X. 192.)
177 * .

Aan Xallenberj van den Bosch.
Nieder-3n jelheim, 27 November 1882.

In weerwil van m'n vruchteloos getob had ik 'n jaar geleden nog altyd hoop. Niet dat ik toen nog naïf genoeg was
om te meenen dat dieven zich zouden storen aan redeneering,
o neen ! Maar och, hoe dom ! ik dacht dat' ik heel
eindelyk zou kunnen staat maken op vrienden, geestverwanten,
en wachtte een geschikt oogenblik af, om zeer beredeneerd
en systematisch een aanval te wagen ! Van alle kanten betuigde
men, verzekerde men, beloofde men
Niet spoedig vertrouwde ik. Dit zou onvoorzichtig geweest
zyn. Hoe dikwyls kreeg ik by uiting van mismoedigheid ten
antwoord: „je weet niet hoeveel trouwe vrienden je hebt!"
„Je doet onrecht daarop niet te vertrouwen !" „Duizenden
staan je terzyde!" Enz. enz.
Als 't kon geoorloofd zyn de brieven te publiceeren die
ik sedert jaren ontving, zou men inzien dat ik wel wat recht
had, my sterk te wanen. Toch overylde ik me niet. Een échec
dit voelde ik zou definitief doodelyk zyn. ik wachtte
lang, werkte weinig omdat m'n kracht in zwygen en afwachten
begon te bestaan. Ge weet hoe gevaarlyk het is, z'n klachten
'n stempel van seuren optedrukken, of te riskeeren dat anderen
dit doen. Heel eindelyk, toen de hernieuwde klachten uit
Lebak overwaaiden, zoo dat anderen wel moesten denken
aan den aanvang van m'n stryd ja zie, toen kwam Perelaer's
stuk. Ik antwoordde terstond: „daarop wachtte ik sedert jaren!"
Zóó was het. Eindelyk, heel eindelyk zou er blyken dat er
iets degelyks was in de tallooze betuigingen van geestverwantschap en sympathie. De wapens die 'n Jacob en 'n Fransen
van de Putte werden geleverd door hun suikergeknoei ken
je die baantjes? Bah ! My zouden ze worden in de hand
gedrukt door tallooze vrienden. De zaak van 't Recht zou zegevieren, en ik zou worden in-staat gesteld te doen wat ik schreef
op 't slot van m'n Pruisen en Nederland! Dat meende ik en
men had my recht gegeven tot die meening ! In plaats dáárvan echter Nu, ge weet het ! Een ware coup de Jarnac!
Het kamerlid dat aan Perelaer schreef : „een poging tot herstel
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van Havelaar zou in de Volksvertegenwoordiging met gelach
ontvangen worden !" blykt gelyk te hebben gehad. Na den
nekslag die my is toegebracht, zal ik me niet aan de vroolykheid van die heeren blootstellen. Wie zóó weinig beteekent
als met my blykens den afloop van dat „Huldeblyk" 't geval
is, kan te weinig kracht inleggen om vrees inteboezemen. En
vrees is 't eenige dat hier van effekt wezen zou. M'n program
was gereed, helaas!
Hoe de zoogenaamde Hoofdkommissie er in heeft kunnen
berusten die zaak zóó te laten afloopen nu ja, we weten
dat kommissien geen geweten hebben. Die heeren hebben me
erger dan vermoord. Ze wisten want ik had gewaarschuwd
dat het succes schitterend wezen moest om niet zéér nadeelig
te zyn. Voor my hing daarvan alles af. Er zou blyven of ik
m'n geheel leven te-vergeefs had gewerkt, en niet voor my
kwam er dit op aan, maar voor de zaak die ik voorsta. ik
meende dat die „vrienden" die zich met de leiding der zaak
belastten of daarmee belast waren? Men verwaardigde zich
niet, my op de hoogte te houden, en verwonderde zich dat
ik naar een en ander informeerde ! nu, ik meende dat die
„vrienden" althans éénig besef hadden van 't gewicht der
zaak. In-stede daarvan schynen zy gemeend te hebben dat
zy te fungeeren hadden als armverzorgers die 'n straatlooper
te alimenteeren krygen.
Ik kan u niet zeggen hoe ik door die „vrienden" mishandeld
ben.
Vindt ge 't vreemd dat ik alle hoop opgeef? Moet ik niet
in zekeren zin achting gaan koesteren voor de clique die ik
bestryd? De leden dáárvan steunen elkaar in de hoofdzaak
ook by verschil van meening in 't accessoire. Schaepman en
van Houten, Keuchenius en Casembroot, Wintgens en de
schreeuwerigste „liberaal" kunnen beter op elkaar rekenen dan
ik op m'n vrienden Wat moet zoo'n suikerman, zoo'n gepensioneerd gouverneur-generaal en de rest, met minachting
neerzien op iemand die na zooveel ophefs sedért meer dan
20 jaren, ten-slotte slechts zoo'n armzalig troepje geestverwanten op de been brengt ! Er is in cyfers geconstateerd dat
m'n invloed nul is. De machtige bent dien ik te bestryden
heb zou wel heel dom moeten zijn als ze zich aan my stoorde.
Vóár dat „Huldeblyk" konden sommigen nog meenen dat ik
iets beteekende. Daarna kan die vrees achterwege blyven.
Ik weet hoe dapper gy u geweerd hebt. Reden te meer D m
!"
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te klagen over den uitslag. Bovendien, gy draagt niet als die
zoogenaamde „Hoof dkommissie" kennis van den algeineenen
loop der zaak en kondet dus niet gissen hoe jammerlyk de
zaak mislukte. Dat wist die commissie wèl, 't geen niet belette
dat zy er in berustte, en zelfs my, gedeeltelyk door zwygen,
gedeeltelyk zelfs door valsche berichten de gelegenheid afsneed in-tyds de zaak te herstellen of (als dit onmogelyk was)
daaraan 'n eind te maken vóór de noodlottige uitslag publiek
werd. Ik ben in 'n val geloopen. M'n toon is gebroken. Zwak
tegenover de macht die ik te bestryden had, was ik altyd,
maar ik hield me goed en taai. Dit kan nu niet meer. De van
Twisten en van de Putte's weten nu wat ik waard ben. Geen
knecht van dat volk zou my ontzien. (Reg.)
178 * .

Aan `V osmaer. Wieder-7nol helm, 11 januari 1883.

Misschien hebt gyzelf dien jonker Frans slechts vluchtig
gelezen, en verwondert ge u over m'n byna onvoorwaardelyk
laagstellen van dat boek. Toch geloof ik u aan m'n kant te
krygen, als ik u 'n lystje aanbood ('n lyst, 'n lange lange lyst!)
van al de taalgruwelen die zy begaat. Dat kan niet anders.
Ge zyt auteur van de zoo keurig gestyleerde „Vogels" en
moogt niet tevreden zyn met zoo'n keukenmeidenwerk. En
niet alleen wat taal betreft, maar ook in karakterschildring is
die Majoor Frans 'n prul. Myn god, wat 'n publiek dat dit
niet inziet! Ik ben er zeer verdrietig over. Wat geeft het, in den
smaak te vallen van 'n volk dat zulke dingen toejuicht? (Reg.)
179*. Aan Posmaer. klieder-3ngelheim, 30 Augustus 1883.
Beste Vos ! Dank voor je hartig stuk in den Spectator. Juist,
men kan niet lezen ! Die Birnie — nu, ge hebt er 't noodige
van gezegd. Of 't baten zal? Neen! Ook uw stuk zal men
weer niet kunnen lezen.
In de Portefeuille wordt Birnie's werk geprezen en hiermee
kan ik, na wat gy er van zegt, vrede hebben, doch ook daar
wordt z'n hoogst geniaal voorstel om 't „woord van Multatuli:
genot is deugd" te veranderen in „deugd is genot" met een
pedant „onzes inziens te recht" vereerd. Met andere woorden
niet begrypende dat men hier 'n paradox voor zich heeft,
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wil men dien vervangen door 'n gemeenplaats a la vader van
Alphen!
Wat had Jezus 't gemakkelyk ! Heb je 'r ooit van gehoord
dat men z'n uitdrukkingen trivializeerde? Ja toch, maar er is
verschil. Het: „hoor, hy roept z'n vader!" was kwaadaardig,
maar niet bête. Men gaf blyk te begrepen wat hy meende. Aan
boosaardigheid overigens ontbreekt het den Birnie's ook niet.
Zie de insinuatie dat de door hem niet begrepen paradox 'n
captatie van welwillendheid is aan 't adres van pierewaaiende
kwajongens. Ik ken den heer Birnie niet, doch betwyfel zeer
of hy tevreden wezen zou met het quantum „genot" in
lagen zin nu dat ik me ooit veroorloofd heb. 7vlyn genot
heeft van kinds-af altyd op geheel ander terrein gelegen dan
waar men kans heeft deugnieten of vuilikken te ontmoeten.
Er blykt me telkens dat zeer velen waaronder nu Birnie —
by 't woord „genot" terstond en uitsluitend denken aan iets
leelyks. Dit is by my 't geval niet. Ik verkneuter me by de
gedachte aan 'n opgelost raadsel, aan voortgang op de baan
van 't weten, aan verbetering der maatschappelyke toestanden.
Ziedaar m'n smaak, want verdienste noem ik 't niet. Maar
zeker is de smaak derzulken niet verdienstelyk die aan de uitdrukking „genot" per se 'n andere beteekenis verbinden.
Op 't rooken na dat ik afkeur en 'n te ver gedreven
lust in contemplatie die 't voortbrengen in den weg staat en
dus iets van luiheid heeft, ken ik in my geen enkelen lust in
eenig genot, die niet avouabel of zelfs volgens gewoonzedelyke begrippen pryselyk is, te opmerkelyker omdat ik
die gewoon-zedelyke begrippen niet eens voor bindend houd.
Al zy 't dus maar smaakzaak, toch is 't wel hard zich dan
te hooren uitmaken voor 'n apostel van 't gemeene ! (Reg.)
180*. Aan dr. de

Naas.

Wieder-7ngelheim, 6 9ebruari 1884.

Dezer dagen las ik 'n boek dat me innig veel genoegen
deed. Het ligt geheel buiten uw kring, maar wat my betreft
in lang heb ik geen boek gelezen dat me zooveel voldoening
gaf. En dit verheugt me zoo. Vooral ook omdat ik hierin een
bewys meen te mogen vinden dat ik, die zooveel afkeur, zooveel minacht, geen genoegen schep in afkeuren of minachten.
Van jongs af had ik zoo'n byzonderen lust om de West-Indien
te leeren kennen. Daarvoor bestonden oorzaken die ik nu voor-
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by ga. 't Was en is zoo. Toen ik nog in den waan verkeerde
dat „Huldeblyk" my zekere vryheid van beweging verschaffen
zou, stond 'n reisje naar Paramaribo op de lyst myner plannen.
Hoe dit zy, ik stelde belang in de West, en nog. Daar zag
ik 'n werk aangekondigd van zekeren Kappler over NederlGuyana. Ik schafte het my aan, en zie, zelden beantwoordde
een boek zoo volledig aan 't verlangen van den kooper als
dat werk. Die Kappler levert waar voor 't geld ! Daarby komt
dat z'n arbeid tevens den naam van Levensbild verdient. Hy
had het ook „Mémoires" of „Conf essions" kunnen noemen.
Ik lees met wantrouwende attentie, en moet erkennen dat ik
hem nergens betrapte op onwaarheid. Er is iets eenvoudig-naifs
in z'n mededeelingen dat zeer voor den man inneemt. Verbeeld
u dat hy als arme 19-jarige jongen in 1835 Stuttgard verliet.
Hy had 'n onweerstaanbare lust om „de wereld" te zien,
vreemde landen, vreemde natuur, vreemde zeden. Maar
arm ! De eenige manier was, zich te Harderwyk te laten aanwerven. Hy diende z'n zes jaren uit, na 't gebracht te hebben
tot fourier. Daarna ging hy naar Wurtemberg terug, bleef
daar slechts twee maanden om opnieuw naar de West te gaan,
natuurlyk alweer zonder middelen, maar nu als vry man.
Daar is hy maar eventjes veertig jaar gebleven en hy leidde
een waar Robinson Crusoe's leven, of nagenoeg. Want de
weinige indianen of boschnegers waarmee hy in aanraking
kwam, kunnen niet gelden voor gezelschap. In de latere periode
van z'n verblyf had hy 'n 20, 30 ja tot zeventig toe, Wurtembergers by zich, maar hy klaagt bitter over dat volk.
Eenigszins beter kon hy met Chineezen terecht, die na de
slaven-emancipatie door bemiddeling van de Regeering werden
ingevoerd. Wat die man heeft gewurmd om zich staande te
houden is verbazend. Gedurende vele jaren moest hy in de
bosschen kapellen en kevers vangen om aan den kost te
komen. Of liever, óók daarom. Want entomologie en zoologie
was z'n liefhebbery. Hy heeft dan ook 'n heele verzameling
opgezette dieren en skeletten weten te bezorgen aan 't museum
te Stuttgard. Hy zelf betreurt z'n gemis aan wetenschappelyke
leiding, maar ik betwyfel of menig man van 't vak zooveel
wetenswaardigs geleverd heeft.
En ik, die zoo gaarne veel weten wilde van Guyana ! Na
Kapplers boek kan ik me voorstellen er geweest te zyn, geholpen door de kennis van eigenaardigheden die tropenlanden
met elkaar gemeen hebben. Toch zou ik thans nog gaarne
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daarheen willen. Maar ik zou er nu niet komen als
vreemdeling.
Wat overigens den toestand van dat enorm groote land
aangaat (ethnologisch en maatschappelyk) die is treurig. En
ik zou evenmin als de regeering te Paramaribo of in
den Haag -- weten wat er moet gedaan worden om daarin
verbetering te brengen. Ook Kappler ziet het donker in.
De onderzoekingslust en taaie yver van dien man zyn bewonderenswaardig. Thans is hy -- 68 jaren oud! — in de
Oost om ook daar eens rond te zien. Hoeden af voor dien man!
En even als hy zich beklaagt over gebrek aan „wetenschap"
m. i. ten onrechte, schoon Joost weet waar hy de kennis
vandaan haalt -- meent hy ook dat hy geen „schryver" is.
In 'n kort voorberichtje maakt hy daarover als 't ware z'n
excuses. Dit hoefde niet ! ik beweer dat zeer veel brokstukken
van z'n boek 'n eervolle plaats zouden beslaan in Bloemlezingen. Ook geestig is hy hier en daar. Ik ben zeker, dat
hy zelf dit niet weet, en juist daarom is het zoo aantrekkelyk.
Uit de courant zie ik dat het boek vertaald is. Zal men
de waarde er van beseffen? Misschien niet! Maar wel durf
ik voorspellen dat Kappler's „Guyana" zal worden aangehaald
na eeuwen nog, als de versjesmakers en hoofdartikelschryvers
van den dag lang zullen vergeten zyn.) (Reg.)
181.

Aan ?-las pels. Nieder-7ngelheim, 15 Yebruari 1884.

Van „De Vyand des Volks" vernam ik reeds een en ander.
Mevr. de Haas zond my de N. R. C. waarin de voorstelling
besproken wordt. Ik kan me voorstellen dat Haverkom v. R.
tenrechte eenige aanmerkingen op 't stuk maakt, als stuk.
Maar de inhoud uit zielkundig en maatschappelyk oogpunt
hangt daarvan af? Ook mevr. de H. zelf schreef my er over,
en wel met geestdrift. (Zy is edel, moedig, trouw, solide. Ik
wou dat ik 500 mannen had van haar karakter.) Ik denk
dus alles goeds van Ibsen als persoon, maar vrees, of denk,
dat het stadium waarin hy verkeert, niet meer 't myne is. „Niet
meer" zeg ik. Want hy schynt nog te meenen dat het tentoonstellen van de maatschappy iets baat. Och, dit meende ik
vroeger ook ! Over 20 jaar zal Ibsen de vruchteloosheid zyner
pogingen inzien, tenzy hy 't geluk hebbe vervolgd te worden.
Dit houdt staande, daar 't ten minste eenig blyk geeft dat
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de mannen en place notitie van je nemen. In Holland is dit
het geval niet. Alles smoort in modder.
(X. 195-196.)
182 * . Aan 7-laspels.

Wieder-7ngelbeim, 14 Mei 1884.

Onlangs las in 'n Samarangsche courant dat zekere M. in
Indie ergens geplaatst was, als griffier by 'n Landraad of zoo
iets. Is dat de ons bekende pretmaker? Zoo ja, dan zal hy 't
in Indie ellendig hebben. Meer dan in Holland zelf worden
daar de schandaalhistories behandeld. Maar 't zou me verwonderen dat hy geplaatst was. De maatschappy, vuil en bedorven als zy is, tracht altyd zich 'n schyn van deugd te geven
door zulke dingen heel hoog optenemen. 't Kleedt 'n mensch
zoo als hy dáárvan behoorlyk gruwt. Nu, mooi vind ik 't ook
niet, maar dat schelmen en dieven zich er dik op maken dat
ze nu eenmaal juist die ongelukkige smaak niet hebben (of die
ziekte?) vind ik onbehoorlyk. (Reg.)
483 * . Aan 7-laspels.

Wieder-7njelheim, 20 Juli 1884.

Beide brieven in dank ontvangen. Zal uitvoerig antwoorden.
Had het vandaag willen doen maar ga liever aan 't maken van
'n nieuw model water-ophaler (senie !) dat ik juist graag
zondags doe omdat dan de jongen uit is, die ik er niet by
kan velen als ik zoo iets kanteel. (Reg.)
184 * . Aan 7>osmaer.Wieder 7n4elheim, 29 December 1884.
-

Beste Vos, zoo-even ontving ik den Spectator en herken
in 't stuk. „de Protestant contra Multatuli" uw vriendenhand.
Och, waarom moet het juist een vriend wezen die party trekt
tegen onrecht? Nu, die klacht houdt in zoover geen steek
als ook de heer Hobbel tegen die infame beschuldiging te velde
trok. Hy is my 'n vreemde. Toch hindert het my dat de
verontwaardiging niet algemeen is, vooral daar 't schynt, dat
het désaveu niet de eenmaal geuite meening geldt maar 't
uiten. Juist, de inkleeding was „onhandig". Hadden ze gezegd:
„Multatuli is vuil en gemeen" dan ware ik alleen aangevallen.
Door zooveel lezers myner werken van vuil- en gemeenheid te
277

beschuldigen, steken zy de hand in 'n wespennest, of althans
dit zou 't geval geweest zyn als die lezers blyk hadden blieven
te geven wespen te zyn. Buiten u die m'n vriend zyt, is
naar ik meen niemand behalve de heer Hobbel tegen dien
ruwen aanval opgekomen. Dit bedroeft me. Uw hartelyke hulp
moest nièt noodig geweest zyn.
De stukken in den Protestant waarvan gy en Hobbel spreekt,
heb ik niet gelezen. Hobbel wilde me die zenden, maar ik bedankte omdat ik vernomen had dat de vier dominees zich
beriepen op van Vloten, op den ellendeling die zich by m'n
arme Tine indrong om haar brieven aftetroggelen die my tot
zwygen doemen. Niet omdat ik iets misdeed — waarachtig niet,
juist andersom ! maar omdat ik de zaak die hy tegen my
inbracht niet voor 't forum van 'n gemeen publiek brengen
kan. Dat wist de schelm. Anders had hy z'n „Onkruid" niet
durven schryven. Onze beste Loffelt deed wat hy kón, maar
wist niet hoe onschuldig ik was. En nog nu kan ik dat niet
aantoonen zonder kwetsen en wonden van wat ik niet kwetsen
en wonden wil. 3k heb goed gehandeld.
En die vent, in z'n manie om op 'n voorgrondje te staan,
„krabde met lange nagels in m'n wonden". Dat was zyn zaak.
De nekroloog in 't Nieuws zei by z'n overlyden dat hy vooral
beroemd was om z'n „Onkruid onder de tarwe". Precies.
Onder de massa schryvery die hy leverde zal dat alleen blyven,
al zy 't dan alleen omdat men 't zoo goedkoop kan gebruiken
om my te grieven. Zie nu die dominees, die „modernen": ze
halen wapens uit het arsenaal van den man die hen voor
kanselhansworsten uitschold. Ze moeten dus hun eigen projectiel voor drek houden.
Toen 't plan geopperd was, my 'n „nationaal Huldeblyk" te
geven (godbetert!) was ook 't Handelsblad terstond by de
hand met van Vlotens brochure. De schryver van 't doodbericht in 't „Nieuws" had gelyk. 's Mans beroemdste werk
is die onkruidlaagheid.
Toen ik door 't stuk van Hobbel dien protestantschen
aanval te weten kreeg, was ik verbaasd. Ja, dit was m'n hoofdindruk. 't Is me onverklaarbaar hoe men my op dat terrein durft
aanvallen. Allerlei beschuldigingen, meer of min gegrond, meer
of min plausibel, kan ik me voorstellen, maar : vuil en gemeen?
ik begryp 't waarachtig niet. Noch dat men zooiets meent,
noch dat men gelooft zoo'n verwyt te kunnen plaatsen. De
ergernis over dit laatste bewoog my, alle zelfverdediging, voor-
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bygaande, de zaak op die vuil en gemeen gemaakte lezers
te endosseeren. Het taktisch gevolg daarvan is nu de jezuitische
erkenning van „onhandigheid". Juist! Onhandig was de inkleeding maar de beschuldiging dat ik vuil en gemeen ben,'
houden zy vol.
„Verbaasd" zei ik, omdat ik my bewust ben, zonder er de
minste deugd by te gebruiken, alleen uit smaak reeds 'n hevigen
afkeer te hebben van al wat vuil en gemeen is. (Van dien
„Protestant" by voorbeeld) En toch was 't niet de eerste maal
dat me zoo-jets overkwam. Voor eenigen tyd werd er in 'n
paar couranten polemiek gevoerd over de onzedelykheden die
in zeker tooneelstukje (Mascotte) voorkwamen. Alberdingk
Thym, professor in de aesthetica, trok in zekere maat voor
dat stukje party en zei onder andere dat de daarin voorkomende dubbelzinnigheden lang zoo erg niet waren als die
in Multatuli's Vorstenschool. Ik meende te droomen toen ik
dat las. Nergens ontmoette ik 't minste blyk van protest. Zeker
heeft dat algemeen zwygen dien vier dominees moed gegeven.
Als nu maar niet deze of gene kwajongen die Vorstenschool
koopt, in de hoop er vuiligheid in te vinden ! Zou Thym's
welwillende bedoeling misschien geweest zyii, het debiet te
bevorderen? Gut, zoo'n effect kon de onverdiende aanpryzing
van die dominees ook wel eens hebben! (Reg.)
185 * .

Aan 'Vosmaer.

TTieder-7n4elheim, 28 W ei 1885.

Met genoegen las ik 'n paar Spectatornummers geleden dat
Bredero u komaan, op myn manier gezegd : de vent walgt
me ! En 't ophemelen van zoo'n vuilik ook. Ik weet wel dat
niemand party trekt voor z'n straatjongenstaal, maar de meesten
vinden in z'n werken iets -- veel moet het zyn, anders vervalt de ophemeling -- dat daartegen opweegt. 7k niet. Van
geest geen spoor. De versificatie is ellendig. Z'n fabel is ontleend en in de uitwerking bedorven ! Wat blyft er over? Oh ja,
z'n werken hebben waarde als schets der zeden van z'n tyd.
Ook dit ontken ik, want in veel dingen die wy beoordeelen
kunnen wykt hy van de mogelykheid af, waardoor alle vertrouwen op de juistheid der schildering van wat wy niet
kunnen beoordeelen verloren gaat.
Maar ik heb 'n opmerking van anderen aard, niet over
Bredero maar over de vertooning van z'n prachtstuk 't Moortje.
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't Verwondert me dat in de stukken die ik daarover las nergens
de uitspraak van 1600 à 1650 behandeld werd. Ik houd het
voor zeker dat 'n Amsterdammer van die dagen vreemd zou
hebben opgehoord als hy in den schouwburg geweest was.
Zegt men : „we kennen de uitspraak van Bredero's tyd niet en
volgen dus de tïians gewone", dan heb ik er vrede mee, maar
de zaak had toch moeten aangeroerd worden. Over dat verloop van uitspraak valt veel te gissen. Ik denk dat Bredero's
tydgenooten ons malle „ui" niet kenden. 't Was 'n verlengde
u. De „ae" klonk, zou ik denken als ê, zoodat de uitspraak die
thans voor gemaeckt haegsch doorgaat, wel eens de echte oude
wezen kon. (Ik heb overigens, ook al blyft men de aa zonder
umlaut uitspreken, nooit vrede gehad met de verlenging door
verdubbeling. 't Heeft me altyd gespeten dat de Vlamingen
hierin hebben toegegeven.) Vervolgens luidde sch vry zeker
(althans in 't oude west-friesland) als sk, de eigenlyk noordsche vorm. En zeker is er meer. (Reg.)
186 * . Aan 7>osmaer.

Wieder-lngelheim, 4 ,uni 1885.

Onlangs hebben we 'n maand geleefd in de meening dat
we 1 /96 te goed hadden in 'n bestorven boedel van pl. m.
1.200.000. Hoe groot die deeler van de breuk ook was, 't
zou toch 10 à 12 mille bedragen hebben. En zie, 't was
Perrette's melkpost. De valsche maar kwam nota bene uit
notarieele bron.
Grooten dank voor Bakhuizen van` den Brink. Ik heb z'n
werk nog niet gelezen, omdat ik me niet wel voel. 't Ziet er
zeer gedegen uit, maar ik weet niet of hy de stukken kende
die in 't Saksische archief liggen. ik zal de zaak aandachtig lezen,
en bestel me ook de studie van dr. Kolligs te Bonn. (Reg.)
187. Aan Roorda.

Wieder-7ngelheim, 19 juni 1885.

Kent ge Karl Friedrich Bahrdt? Ik gis neen, omdat ge hoe
letterkundig, ook, u juist niet by voorkeur bewoogt op het
terrein waar hy thuis hoort, dat der meer of min philosophischetheologie in het Duitschland van 100 jaar geleden. Die Bahrdt
was een der meest besproken schryvers, een der personen die
in 1770 à '90 't meest aan den weg timmerden. De boeken,
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brochures en artikelen die voor, over, tegen hem geschreven
zyn, zouden z'n eigen werken daarby gevoegd, 'n heek
bibliotheek uitmaken. Welnu, niemand noemt hem meer en
slechts weinigen kennen hem. Ik gis dat gy nu z'n naam voor
't eerst hoort, en ook ik ken hem nog niet lang. Ik treed nu
niet in 'n beoordeeling van den man. De conclusie van z'n
tydgenooten schynt tenslotte zeer afkeurend te zyn geweest
Hy was 'n „byzonder gemeene kerel". Je ne dis pas non, maar
'k loop ook niet hoog met het volkje dat hem daarvoor uitmaakte. Z'n geschryf was „oppervlakkig" Connu ! Peil eens
de diepte van die klagers over gebrek aan diepte ! Zonder al
de beschuldigingen tegen hem gaaf aantenemen, trek ik geen
party voor hem. Sympathiek is by me niet. Maar 'n feit is
dat by twintig dertig jaar geweest is: de alom bekende, de
overal bygehaalde, de telkens op den voorgrond tredende (of
gesleepte) Karl Friedrich Bahrdt. Wat is er overgebleven van
dien militanten geest? 'n Artikeltje in 't Conversations Lexicon!
Les gens qu'il a tués, se portent a merveille.
In dien behagelyken toestand bevinden zich ook de lui die
gy en ik doodsloegen. Myn naam zal blyven leven
wat
me volkomen onverschillig is !
omdat ik vertellinkjes heb geschreven die in 't mooierige vallen, en deel ik dus de eer van
m'n longéviteit met moeder de Gans. Gy zult niet eens de
eer hebben vergeten te worden. (Ro. 350-351.)
188 * .

Aan 7>osmaer.

Wieder-7ngelbeim, 16 Augustus 1885.

Wy hebben gehad aardbeien, frambozen, kersen, zoo dat
wy er geen weg mee wisten. Ik heb arme kinderen binnengeroepen om te plukken, en een tuinjongen moeten bekorren
omdat-i de afgevallen kersen niet behoorlyk wegveegde. En
al die heerlykheid is nu voorby. Veertien dagen geleden was
de tuin werkelyk aardig.
Wilt ge my 'n klein takje „citroenkruid" meebrengen? (Reg.)
189 * . Aan 7>osmaer.

Wieder-7ngelbeim, 19 September 1885.

Huet myn leven beschryven? De man weet er niets van. Dit
schryf ik aan Holkema die me autograaf en portret vraagt.
En hy zou 'n dagboek van my in handen hebben? Hé, tracht
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eens te weten te komen of hy dit beweert? Daar zou front
toe hooren ! Maar dit hoort reeds tot het op zich nemen van
de taak zelf (hoe dan ook) door hèm. Hy moest verlegen zyn
m'n naam te noemen. Uw „hy heeft geen gemoed" is de al
te fatsoenlyke uitdrukking voor : „hy is 'n gemeen sujet" ! Dàt
is myn opinie en ik meen die te kunnen staven. (Reg.)
1 90 * . Aan 7>osmaer. klieder 3n4elbeim, 11 October 1885.
-

Weet ge hoe 't te Atjeh toegaat? Onze soldaten worden
daar vermoord. „Vermoord" zeg ik, heel iets anders dan te
„sneuvelen op 't slagveld" met zoogenaamde krygsmanseer. De
briefschryvers uit die streek klagen over de „doodsverachting"
der vyanden, ja : klagen I En `de soldaat vreest bun klewang.
Dit wordt letterlyk gezegd, ik geef 't niet als feilbaar resultaat
van opmerkingen. En die vrees is dezer dagen officieel
erkend. Om de „doodsverachting" van den vyand te verzwakken zullen voortaan de hoofden dergenen die men in
handen krygt worden afgehakt en op palen worden tentoongesteld. Men hoopt hierdoor te bewerken dat ze wat minder
dapper zullen zyn door hun „doodsverachting" (de minder
aanzienlyk klinkende vertaling van „heldenmoed") gegrond is
op 't geloof dat 'n lichaam zonder kop, of 'n kop zonder lichaam
niet in 't paradys komt, waar op anders ieder die tegen kafirs
vechtende sterft, aanspraak heeft. Ziedaar nu in die kopafhakkende taktiek de Gipfel der akademische krygskunst ! Die
domme Atjehers, niet waar? Ze hebben niet eens de militaire
akademie en nooit lazen ze iets van Clausewitz of generaal
Knoop. (Reg.)
191. Aan

Zurcher.

Wieder-7ngelheim, 5 januari 1886.

Waarde Zurcher! Grooten dank voor Kees de Bruin, want
hy is 't, de beroemde, dien gy my zendt, en niet 'n ter nauwernood bekende reiziger, zooals ge schynt gemeend te hebben.
ik ben er zeer bly mee. Aangehaald wordt hy dikwyls, ook
byv. door Valentyn die zelfs nu en dan van hem dieft maar
nooit had ik iets van hem in eigendom bezeten. Wat ge my
nu zendt is z'n tweede reis. Die duurde 7 jaren, (over Rusland en Perzie naar Java, en nagenoeg over den zelfden weg
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terug.) De eerste reis had, zooals my uit het voorbericht
blykt, 19 jaren geduurd!
Zoo even noemde ik hem „beroemd." Dit is wel wat te
veel gezegd. Zeer bekend is hy, althans by 't deel van publiek
dat zich met zulke dingen bemoeit, maar om „beroemd" te
zyn -- zooals hy verdient! zou dat publiekdeel wat
grooter moeten zyn. Sonetten parlez moi de ca ! Jammer
dat 's mans portret dat volgens den inhoudwyzer by 't boek
behoord heeft, er door 'n Vandaal is uitgescheurd.
Ik heb reden om als vry zeker aantenemen dat het my
gezonden Exemplaar behoord heeft aan den Hertog van
Brunswyk. Aan dien potentaat ni. droeg De Bruin dit werk op,
en 't boek is verguld op snee. 't Is niet te denken day 'n
ander Ex. zoo fraai zou ausgestattet zyn. Ook is er 'n fragment
van inschrift in dat dien weg schynt uittewyzen. Alzoo weer:
habent sua fata libri. Van libellum mag ik niet spreken by 't
behandelen van zoo'n wichtig boek met reusachtige platen.
Het gezicht van Spahan is pl.m. 2 meter lang! Wat 'n arbeid.
En hoe schoon is de druk
Nog eens ik ben u zeer dankbaar voor dit geschenk.
Moeielyk had de wakkere bekwame De Bruyn ergens kunnen
aanlanden waar hy hartelyker gerecepieerd werd, n'en déplaise
de Seremissimus aan wien hy z'n werk opdroeg. Of Lessing
dit Exempl. niet gemist heeft? (X. 246 247.)
-

192.

Aan Ziircber. Wieder-1n4elheim, 24 Februari 1886.

Beste Zurcher ! De kist is er. Wat 'n schat ! Gisteravend heb
ik me tot lang na 12 vermaakt met 'n slechts gedeeltelyke en
nog oppervlakkige inspectie, en zeker zou ik er op dit oogenblik weer mee bezig zyn als niet Wouters Lehrer my de
huiskamer „verleidete." Straks als de man weg is ga ik weer
aan den gang. Wat 'n massa ! En toch als ik de discretie
ten uwen opzichte 'n oogenblik terzy zet niets te veel! ik
ben gourmet in oude boeken, en geniet van 't overvloedige
als van iets noodigs. Nog eens, ik heb by lange na nog niet
alles goed gezien. Verbeelje iets toevalligs. Gistermorgen in
Bilderdyks „Gesch. des Vaderlands" een verwyzing van
Tydeman naar „De Jonge, Geschiedenis van 't Ned. zeewezen"
lezende, dacht ik, wat zou ik graag dat werk hebben! En zie,
dat is er by ! Ge kunt er op aan dat ik daarvan geen letter

283

ongelezen laat, vooral ook om m'n zeer tranchant ongunstige
meening over marine zaken. Ja, nog ongunstiger is die opinie
dan m'n beoordeeling van vechthistories over 't algemeen.
Hoe dit zy. De Jonge is 'n kostbaar werk, voor zoover ik 't
beoordeel naar de aanhalingen die ik er uit las.
En m'n lieve goeie sentimenteele, en toch dikwyls ferme,
ouwerwetsche, en toch zoo vaak meer dan modern-liberale,
Lafontaine? Ik had die boeken wel 'n zoen willen geven. Maar
wat is één zoen voor zooveel banden ! En de plaatjes! Ja, er
zyn van Chodowiecky by, en onder de „Leistungen" van
anderen zyn de meesten uit zyn school, en dáárom is 't my
te doen. Ge zegt zoo beteekenis vol : „de door u zoo gewaardeerde Chodowiecky." Eilieve, 't is me niet te doen om den
artist als zoodanig. Neen, maar ik ben zoo bevriend met z'n
Amaliaas, Emiliaas, Juliaas en de rest. En met z'n tuin-, parken boschpartytjes waarin de held die aa's om den hals valt.
En met z'n rechtlynige tafeltjes, ledikantjes en venstertjes die
de huiselyke tafreeltjes omgeven. Om nu niet te spreken van
de „steken" zyner door en door biedere majoors! ik ben nu
in staat u 'n „steek" te laten zien kyk! Et dire dat ik
zoo'n meubel in 1833-34 met verrukking aanschouwde! Maar
de velerlei aa's vind ik nog lief, en de monstersteek die zoo
byzonder erg gek is, is niet van Chodowiecky. Er zyn van
velerlei merk, ook hollandsche waaronder goede, redelyke en
bespottelyke.
En Stedman over Suriname! Ook dat werk (dikwyls aangehaald) had ik lang gewenscht te bezitten. M'n vader noemde
het dikwyls, en bladerende vond ik reeds daarin 'n paar
passages die ik me herinner hem te hebben hooren vertellen.
Hy nl. was in de west geweest toen Stedman's naam of boek
daar nog populair was. (X. 251-253.)
193 * .

Aan Vosmaer.

Wieder-3ngelheim, 5 April 1 886.

Beste Vos, ik antwoordde even per kaart op uwen brief
met verwyzing op meer. In uw schryven heerscht 'n verdrietige
toon. Och, ook ik voel me abgespannt, traag en lam. Als
slechte jongens die 'n arm dier langzaam doodmartelen, vermaakt zich de natuur met aanhoudende aftakeling van m'n
body. De laatste drie dagen was ik impotent door pyn in den
rug. Wat had ik gedaan, o hemel) Wel, ik had me wat haastig
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gebukt! Dat mocht de ouwe heer niet. In ouwe komedies vindt
men den type van bejaarde dwazen die op hun kniën gevallen
voor 'n objet de leur (lamme, de hulp der aangebeden schoone
noodig hebben om wéér overend te komen. Myn schoone was
'n wingerdtakje dat ik 'n beter plaatsje wou aanwyzen. Mimi
heeft me gewreven en met vuisten gestompt, en ik ben weer
klaar. Nu ja, wat dat aangaat, maar de rest. Een dag of tien
geleden trok ik my weer een myner weinige tanden uit. Hy
zat los als 'n waggelend ministerie. Als ik u nu eens uitlei,
hoe gewichtig 't besluit was om daartoe overtegaan ! Och, de
kerel was zoo mooi en gaaf ! Maar hy treiterde my by
eiken beet. Er uit, alzoo ! 't Wroegde my. Want zie, het trouwe
ding had me 66 -- 5, 6 of 7 en zestig jaar zoo goed gediend,
zoo alles mitgemacht. Maar niet alleen uit sentiment kostte
het me zooveel hem z'n afscheid te geven. De zaak zat dieper.
Ook de andere ministers zaten niet vast, en toch niet los
genoeg om nu voor 't laatst en voor goed 'n geheel nieuw
kabinet te bestellen by den dentist. En als 't nu eindelyk zóó
ver komt, en m'n tweede tandwisseling volkomen wezen zal —
let eens op dan zullen m'n erfgenamen reden van klagen
hebben dat ik voor al te kort gebruik zoo'n kosten gemaakt
heb voor 'n nieuw gebit. Want als juffrouw Natuur me van
al m'n tanden zal beroofd hebben, begint ze aan wat anders.
Totnogtoe laat ze m'n haar met rust. 't Schynt dat ik met 'n
vollen pruik naar 't graf zal gaan. Maar, maar dat andere
dat meer waardige, m'n denkvermogen ! „Personne ne se plaint
de son jugement" zegt La Rochefoucauld. Hy vergist zich. 3k
beklaag me! Naar welken maatstaf? vraagt ge. Ik gebruik
daartoe exacte dingen, rekenen, schaken enz. Welnu, dááraan
zie ik dat het met m'n geestelyk kauw-organismus even slecht
geschapen staat als met die andere tanden. Toch was het ding
wit en gaaf van 't uiterste wortelpuntje tot de kroon toe, maar
ach, wat helpt dat als het los staat, waggelt, onbruikbaar is,
pyn doet.
Pyn ! Juist. M'n denkvermogen „geeft mee", weigert dienst
en doet me pyn by de poging om 't te gebruiken. Telkens stuit
ik op vraagstukken, die ik niet kan oplossen. Erger nog : die
ik niet flink durf aanpakken. Vóór 't afdanken van dien tand
moest ik m'n broodkorstjes heel klein snyden of geheel laten
liggen. En nu de sociale kwestie ! En de onderwyskwestie!
En (maar er is nog veel meer !) de „beweging op litterarisch
gebied". Noem ik 't goed? Want zie, zelfs dáárvan ben ik niet
285

zeker, schoon 't woord „beweging" me bevalt omdat men 't
wel eens meer gebruikt in den zin van lawaaierige bereddering.
De jongelui van den „Nieuwen Gids" zenden me hun werk
en ik voel dat ik daaruit de vraag moet verstaan : „Wat zeg
je er van?" En ik ben verlegen met het antwoord. Dat er iets
fauls in onze litterarigheid is, zal wel waar zyn, maar of 't
geen zy voor den dag brengen antiseptisch werken zal, is 'n
andere vraag. En dit geldt zoowel voor den inhoud als den
toon van hun arbeid. „Emollit mores" -- 't mocht wat!
Ge hebt Rémusat gelezen. Ik ook en met veel belangstelling.
Nog altyd is Napoleon my 'n interessant studiebeeld. Veel
waarde hechtend aan 't werk van madame de Rémusat, meen
ik toch dat ze niet volkomen bevoegd is tot beoordeelen. Maar
ik ook niet. Alleen durf ik zeggen dat de ware kritiek over
Napoleon nog a faire is.
De Souvenirs van Legouvé heb ik niet. Maar ik verlang er
niet erg naar. Hy is 'n schryver. Ik lees liever van kamerdienaars of gezelschapsjuffrouwen. Letterkundery kan ik zelf
wel maken.
De ware kritiek? 0 beste Vos, dááraan waagde ik me in
1842 ! Er staat iets van in de papiertjes waaruit Huet geput
heeft. De minachting waarmee ik hier dat geschryf noem, is
niet gemaakt. Het waren prullen uit m'n jeugd. Hoe hy er
aan komt? Dit weet ik niet. Ik weet niet eens waar en hoe
ik ze — met meer dingen -- ben kwyt geraakt. Herhaaldelyk
heb ik gedurende m'n zwerftyd hier en daar 'n koffer laten.
staan. V i e zoo'n koffer, of iets er uit, gestolen heeft, kan ik
niet bepalen. Wel gis ik, maar niet met genoegzame zekerheid
om iemand te beschuldigen. Aan Huet zelf wil ik niet vragen
hoe hy er aan komt, omdat ik dan zou moeten doorgaan, en
daarin heb ik geen lust.
Papiertjes, zeg ik, en meenens. Maar toch kwam daarin iets
voor, dat tenzy ikzelf heelemaal niets beteeken van eenig
belang is. Iets als afbakening van levensdoel. Daarby nu kwam
iets voor over Napoleon. Ik stelde me boven hern, in dit opzicht dat ik 'n plan had (op m'n 22 jaar nota bene !) terwyl
't me voorkomt dat hy minder ging dan geleid werd.
Welnu, nog meen ik, toen juist gezien te hebben. Dat Huet
by z'n hoogst indelikaat gebruik maken van gestolen stukken
dat voor zich heeft gehouden, kan tweeerlei oorzaak hebben.
't Ligt of aan z'n gewoon slordig meten -- altyd ziet hy
inhoud voor vorm over 't hoofd of aan de vrees dat ik 't
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gebruik maken van dat brok kwalyker nemen zou dan van
de onnoozele dingetjes die hy wèl aan de markt brengt om
z'n laag werk 'n Anstrich van iets aardigs te geven. Er is minder
gevaar by, 'n gestolen brief spelden aan den man te brengen
dan 'n horloge. Let wel dat hy me die zoogenaamde biografie
aanbood „met de vriendschappelyke groeten van Busken Huet."
Hy was dus aanknoopen, en misschien vreesde hy, dit onmogelyk te maken door 't publiceeren van iets werkelyk intierns.
Alsof zich de geheele zaak 't gebruik maken van iets dat
op zóó'n wys in z'n handen was gekomen ! alle vriendschappelyke toenadering onmogelyk maakte ! ik heb eenvoudig
niet geantwoord. Niets ware me makkelyker dan Busken Huet
te verpletteren. Maar ik heb er geen lust in. Zekere heer van
Eybergen Santhagens schreef eens: „Met Busken Huet wensch
ik geen andere aanraking te hebben dan door middel van de
punt van m'n laars." Welke reden die heer had voor deze
uiting, weet ik niet, maar wel dat ik ze tot de myne maak. Dit
was reeds zoo vóór 't verschynen van die kopie. En dat daarna
m'n opinie er niet op verbeterd is, begrypt ge. Meen daarom
niet dat ik 't heele stuk gelezen heb. 0 neen. Slechts hier en
daar 'n regel. Net genoeg om te weten dat ik, óf maar zwygen
moet óf overgaan tot die laarspuntpolemiek. 't Eerste schikt
me 't best omdat ik me zoo lam voel.
Neen, dit is onjuist. Goed analyseerende, ligt de oorzaak
van m'n nietsdoen in overmaat van ergernis. Sedert 'n jaar
of vier laat ik velen in leven omdat ik weifel in de keus van
voorrang. Wat zou Huet verwaand worden als ik hèm ging
afstraffen. Zou 't niet den schyn krygen alsof ik eerst nu 'n
tegenstander (zegge 'n kwaaddoener!) had ontmoet die de
moeite van 't brandmerken waard was? By zet me — mal
genoeg ! — in parallel met Bram van den Hoeven. Dit is slechts
onbekwaam-schryverig en absurd. Hoe zou 't zyn als later
'n ander dàn verlegen om wat pikantschynende kopie my
evenwydig aanwreef met Coenraad Busken Huet? Hartelyk
dank ! Non tali inimico!
Ergernis te veel ! Je raadt niet in duizend keer wat ik lees,
ja, met studie lees ! De Jonge's „Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen". Heb ik 't mis of niet dat dit werk 'n
zekere renommee heeft? Welnu, 't is nog altyd z'n geld waard.
De man geeft donnees die men gebruiken kan, al voelt men
gedurig wrevel over de vele dingen die hy — over archief en
hulp beschikkende — achterhoudt. Hoe dit zy, hy levert hier
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en daar iets wetenswaardigs. En dat hy allerkomiekst vervelend
en lankdradig schryft, kan me niet schelen. (Hy vult z'n
blaadjes met herhalingen zonder eind, o koddig!) Maar
„de vaderen" ! Wat 'n gemeene lamme verachtelyke boel ! Die
zeehelden -- kyk !
En dan te moeten vreezen, te mogen gissen, te weten dat
de troep die op dit oogenblik ons arm landje regeert geen haarbreed beter is (met de zee- en landhelden inkluis) o, beste
Vos, m'n arme plannen van 42 ! Want toen zag ik 't in. Toen
wou ik daarin verandering brengen. Daartoe richtte ik m'n
leven in. Daarvoor ontzegde ik me 't genot van gewone dingen.
Dáárvoor sudavi et alsi. Daarvoor abstinui, o van zeer veel I
En nu? Kyk dien afgedankten tand, en de rest. Ik ben moe.
Als ge hier waart zou ik je 't verband tusschen m'n verdriet
en dat wat Huet
niet ter markt bracht, duidelyker maken.
(Reg.)
Zoo knoopt zich 86 aan 42.
194.

Aan Marie Berdenis van Berlekom. N.-7., 13 Mei 1886.

Ik verwacht dezer dagen bezoek van den heer Zurcher die
uit Parys komt, kersversch van de Kunstbeschouwing. Kent
ge hem, d. h. als kunstkritikus? Hy behandelde in 't Nieuws
v. d. Dag herhaaldelyk de tentoonstellingen in Arti, en onlangs
gaf hy in dat blad z'n eerste artikel over den Salon in den
Louvre. Universeeler man heb ik nooit gezien. Hy spreekt
maleisch als 'n bataviaan, zonder ooit in Indie geweest te zyn.
Hy teekent, schildert, portretteert. (Hy komt dan ook nu hier
om m'n portret te maken, voor den tweeden keer reeds. 't Is
curieus om hem te zien werken. By fusain-teekening werkt hy
telkens met z'n duim. Hy componeert, hy spreekt
italiaansch, voor zoover ik er over kan oordeelen, zeer goed.
Hy doet aan latyn, grieksch, hebreeuwsch, gothisch, keltisch
en nog meer. Hy heeft m'n Vorstenschool in duitsche verzen
vertaald. (Die ik niet mooi vind. Maar ze zyn zachts zoo
goed als veel verzen die door anderen wèl mooi worden gevonden.) En by dat alles is hy tegenover my ten minste, zoo
kinderlyk zacht en inschikkelyk, ik ben soms lastig, weet je,
dat ik er puur verlegen mee ben. (X. 211.)
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195. Aan JVlarie Berdenis van Berlekom. W.-7., 4 Augustus 1886.

Verbeelje meid, als een der middelen die ik noodig heb tegen
myn kwaaltjes, ik heb er zoo eenige ! gebruik ik 't
schaken. Daar heb ik nu maar eventjes vyf partyen te-gelyk
aan de hand, of eigenlyk vier, want één heb ik al glorieus gewonnen. Het gaat nl. per correspondentie, drie te Amsterdam
en twee te Utrecht. Eiken morgen by m'n ontbytje
als
ik nog niet spreken kan, weetje?
bedenk ik m'n zet. Dat
is my 'n groot genoegen. Nu moet je weten dat ik volstrekt
geen sterke speler ben uit de hand. Maar by correspondentie
kan ik door geduld aanvullen wat me aan genie-igheid
mankeert. En geduld heb ik! Dagelyks prys ik de goeie
natuur dat ze me daarvan ten minste voorzien heeft. Overigens
ben ik niet tevreden met m'n deel, volstrekt niet ! (X. 222-223.)
196. Aan Dr. de Baas.

Wieder 7njelheim, 6 Augustus 1886.
-

Al begryp ik dat de Wolven u terdeeg rapport hebben uitalzoo : „men brengt iemand iets uit." Wat 'n
gebracht
al weer fout. „Een der
taal ! Kyk, dat is een der redenen
die my zoo'n tegenzin inboezemen
oorzaken" bedoelen ik
om schriftelyk m'n gedachten te uiten. Stipt gezegd moest
men maar met de gebrekkigste uitdrukkingen genoegen nemen,
daar de taal, ook de z.g.n. zuivere, nog ellendiger in elkaar
zit dan het oog volgens Helmholtz, en dus de moeite van 't
purisme niet waard is. Lina vroeg onlangs : Is in de schryvery
van Netscher dat : wipbillend, heupwiegend, vlyhalzend niet
verkeerd? Dezelfde aanmerking is door Hugenholtz gemaakt
en Netscher heeft 'n tal van woorden aangehaald die, schoon
even onjuist, burgerrecht verkregen. (reik = rek-halzend,
halsstarrig, enz. wat dan ook halsrek (of rei)kend, starhalzig
enz. zou moeten zyn, als 't gezond verstand op taal van toepassing ware ! Maar dit is zoo niet. Alle talen zyn lappendekens
van ongerymdheid. Wel is de studie mooi als men ze gebruikt
tot begrypen van de ontwikkelingsgeschiedenis der intelligentie
— of van wat daarvoor doorgaat ! maar op zichzelf is 't
eigenlyk vergeefsche moeite orde en regel te brengen in de
klanken die we gebruiken om zoowat uittedrukken wat we
meeven of gevoelen. Dat er nog menschen zyn die den kost
verdienen met het beoefenen en doceeren der spelling 'n
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is heel komiek.
geheel conventioneele notatie van die klanken
of naar, zooals ge
Nu, hun doceeren is er dan ook na
wilt. Een vonk fonkelt, een tondel tintelt zeggen de geleerden.
Och, hoe kom ik daar zoo verzeild in taal. Ik zou u schryven
hoe 't ons gaat. Mies en Wou houden zich best, maar ik voel
me sterk afnemen, erger dan de Wolven kunnen bemerkt
hebben. By aangename bezoeken als 't hunne, vergeet ik m'n
kwaal, maar zoodra er niet 't een of ander is dat me wat
opmontert voel ik heel goed dat ik lam en stakkerig ben. Ook
hoest ik nu weer 's nachts en dan is den volgenden morgen
m'n asthma er niet beter op. (X. 126-127.)
197. Aan Dr. 7-I. C. Muller.

N.-7. 15 Augustus 1886.

Niet alleen dat ik niet socialist ben, ik ben anti-socalist. De
socialisten willen „Staat" almachtig maken, ik dring aan op
de, meest mogelyke inkrimping der bemoeienis van 't noodzakelyk kwaad dat men „Regeering" noemt. Ze houden zich
voortdurend bezig met het voorslaan en doordryven van nieuwe
wetten, ik beweer dat men zich hoof dzakel k moest bezighouden met afschaffing van wetten. Zy blyken te smachten
naar verzwaring van juk, ik eisch, binnen de grens van 't
mogelyke : vryheid. Zy staan 'n wreede ongelykheid voor,
door de meest ongeëvenredigde verhoudingen, behoeften en
aanspraken naar één stupiden maatstaf te bepalen, ik dring
op gelykheid aan door, in overeenstemming met de wenken
der onfeilbare magistra Natuur, ieder te geven — d.i.: toetelaten dat ieder zich op billyke wyze verschaf f e — wat hem
past en toekomt. Zy willen 't licht der beschaving verzwakken,
ja: doven, door 't bevorderen van niet teruggekaatste uitstraling,
ik wensch dat licht te behouden en versterkt te zien door
concentratie. Zy willen alle kans op winst in de levenslotery
vernietigen door 't ongerymd afschaffen van de Nieten, ik wil
de schelmen straffen die sedert zeer lang, ja, voortdurend, de
pryzen stelen, en dit — behoudens gedeeltelyke verandering
van personeel — zullen blyven doen als de socialisten aan 't
roer komen. (X. 243-244.)
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198.

Aan Roorda.

Wieder-7ngelheim, 22 Augustus 1886.

„Misschien verwondert ge u" enz. over 't kerkgaan van uw
dochter. Neen! Verwondering = niet-begrypen, en dat nietbegrypen is dikwyls synoniem met afkeuren. Volstrekt niet. ik
tracht te begrypen, en 't lukt me wel eens. Misschien deed ik
't in uw geval ook.
0 dat „verwonderen." Zoo verwonderen zich halfdenkers
er over dat ik pauselyke onfeilbaarhedens waar ze te pas
komen zoo logisch vind. Daarvan had ik dezer dagen 'n staaltje.
Ik had aan 'n „veydenker" geweigerd met hem in debat te
treden. Daarop : maar dat is „pauserig." Ik: „Ge hebt het
gezegd !" Dat was***. Hy komt me voor zeer oppervlakkig
te zyn. Geen spoor van doordenken.
„Men zou als 'n Don Quichotte moeten stryden" precies!
By 'n processie neem ik m'n hoed af. Kunt ge door god en
Jezus een operatie uitwinnen, tant mieux. Dit zegt me myn
vrydenkery. God bewaar ons voor de dweepers met ongeloof.
Voor de geloofsdweepers kunnen wy zelf ons wel hoeden.
CRo. 363-364.)
199 * .

Aan Posmaer.

Nieder - 7n9elheim, 3 September 1886.

Domela Nieuwenhuis is tweemalen hier geweest, eens 2 jaar
geleden, eens onlangs. Hy is 'n zeer beminnelyk mensch, en
't kost moeite hem te zeggen dat men z'n stelsel voor onzin
houdt. Toch heb ik dit gedaan, natuurlijk. Hy mocht niet in
den waan verkeeren dat ik 't met hem eens was. Wel deel
ik in z'n ontevredenheid met de bestaande toestanden, maar
de oorzaken liggen myns inziens niet waar by die meent te
vinden, en de herstellingsmiddelen die hy voorslaat noem ik
krankzinnigenwerk!
Hoe dit zy, ik houd hem voor een eerlyk man. Hebt ge z'n
„Afscheid van de Kerk" gelezen? Dat stuk is flink en fraai.
't Is te betretren dat de man die dat schreef in aanraking komt
met straatfilosofen. Toch kan hy dit niet vermyden. Z'n stelsel
brengt het mee. Maar 't moet hem hinderen, dunkt me, al
wil hy er niet voor uitkomen, waarschynlyk uit piëteit voor
z'n „broeders" niet aftevallen. 't Ergste wat hem kan overkomen
is dat hy — altyd slechts voor 'n oogenblik — slaagt. Als er
dan geen champagne te scheppen valt uit de straatgoten, zullen
291

die „broeders" hem steenigen. Ja dan wordt hy: „doorschooten
als een hondt." Zegt niet Vondel dit van Masaniello?
Wat al beroering! Toen in '66 'n bataillon uit Keulen naar
Coblenz verplaatst werd kwam „de juffrouw" m'n kamer
invliegen : 0 Gott, o Gott, riep ze, die Preussen kommen
und
(ze wist niet dat ze sedert 1815 'n pruissin was !)
nun grad' da Herr Werner nicht zu hause ist.
Herr Werner was HED echtgenoot, tevens koekbakker, en
een van de innocentste menschen, die ooit echtgenoot waren
of koekbakker. Welk beletsel hy als-i thuis geweest was —
dien vreeselyken Pruisen zou hebben in den weg gelegd, is
't geheim van „de juffrouw" gebleven.
Maar zeker is 't dat zy verband vond tusschen die troepenmarsch en de afwezigheid van haar man. En nu ik! en gy,
Vos ! Straks- zyn we dood. Dat is heel àndere absentie dan
van Herr Werner! Wat zullen de juffrouwen zeggen by de
beroeringen die voor de deur staan, als we dan juist, precies,
grad', er niet by zyn?
Werner had thuis moeten blyven, dit is zeker. En ik
kyk, ook ik zou nog wel wat willen blyven om 't schouwspel
aantezien. De algemeene europeesche oorlog wacht slechts op
de triage van bondgenooten. Eerlang zal Cumberland opgeld
doen, en Denemarken, en San Marino, en -- wie weet Herr
Werner of gy en ik. 'n Grassprietje kan de schaal doen overslaan. Dat ik diep-ingrypende gebeurtenissen verwacht, komt
op dit oogenblik niet heel belangryk voor. Maar ik heb 't
jaren geleden voorspeld, lang vóór Modderman die me napraatte „waarby de fransche revolutie zal blyken kinderspel geweest te zyn" heeft hy gezegd. Juist zóó had ik geschreven. 0, die Cassandrarol !
En Atjeh ! Met verbazing zag ik dezer dagen dat de schryver
van 'n ingezonden stuk in 't „Vaderland" me wel eens geliefde
aantehalen. Hy had zeker z'n Spencer uitgeleend. Maar Góthe
dan? En Jezus Sirach? De man maakt me verlegen. (Reg.)
200. Aan Marie Berdenis van Berlekom. N. 7., 20 Oct. 1886.
-

Hoe lang is 't nu al, lieve Marie, dat ik de eereschuld onbetaald liet, u te antwoorden op uw zoo hartelyken brief
van 29 Augustus. ik voel schaamte by 't schryven van dien
datum. Maar och, beste meid, m'n schryf taf e , m'n gemoed
-

292

(en eigenlyk m'n geheele leven !) is zoo vol dat ik maar niet
kan komen tot afdoen, ook van 't noodige. Wie hier ons huiske
ziet liggen, zal wel denken „Hoe rustig moet het daar zyn!"
In zekeren zin is dit waar, maar in hoofdzaak volstrekt niet.
Want het eigenlyke leven bestaat in gemoedsbeweging, en
daaraan is hier overvloed. 't Zou niet te pas komen u over
alles te schryven dat me bezig houdt -- 't zou ook niet
kunnen ! geloof maar dat m'n lang wachten met schryven
uit préoccupatie voortkwam, en niet uit dorheid. Bovendien
bemerk of weet ik dat je -- hoe zal ik 't uitdrukken? -- ik
wou zeggen dat je lydt, maar dit is wat al te romanachtig. Nu
dan, ik gebruikte reeds vroeger de uitdrukking : „er is gebrek
aan evenwicht in je gemoed" en daar ik dit zoo jammer vind
mag ik je niet zonder toespraak laten. Maar wel bezwaart
het me dat ik niets degelyks voor je doen kan. Ziedaar
trouwens 'n smart die ik van kindsbeen af gekend heb. Met
malle zelfverheffing wou ik me altyd opdringen dat op my
de verantwoordelykheid rustte van alles wat verkeerd of
droevig was. In de Woutergeschiedenis laat ik dat kind gedurig naar Afrika verlangen, waar hy 'n paar dozyn koninkryken bezitten wou om go e d te doe n. Nu, ten onrechte
meenen sommigen dat ik in dien Wouter mezelf schilder. Dat
is volstrekt het geval niet. Verbeelje hoe me dit grieven moet,
daar in dat geval die juffr. Pieterse 't portret myner moeder
wezen zou. M'n wrevel daarover is een van de redenen dat
ik afbrak en niet dan met groote moeite er weer aan zal
kunnen voortgaan. Hoe onwaar evenwel die meening is, toch
spreekt het van zelf dat er in dat Wouter-verhaal soms dingen
voorkomen die in werkelyk gebeurde toestanden wortelen. Dit
nu is met die zucht om wat te zeggen te krygen in Afrika
't geval. In m'n jeugd had ik eens gelezen hoe onmenschelyk
die koninkjes daar met hun onderdanen omgaan, en ik kon
niet slapen van medelyden, denk je? Nu ja, dat ook, maar
m'n hoofd-indruk was schaamte dat ik dat maar zoo toeliet.
Als of ik geroepen was de wereld te hervormen. (X. 223 224.)
-
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AANTEKENINGEN.
De cijfers in margine duiden het nummer van de brief aan waarop
de aantekeriing betrekking heeft.

Inleiding. — Van de tien delen Multatulie-Brieven verscheen in 1912
een tweede herziene (nu totaal uitverkochte) herdruk in de Wereldbibliotheek.
Jietzscbes Brie fe,e, ausgew .hlt und herausgegegeben von Richard Oehler,
Insel-Verlag, Leipzig, beleefden in 1917 een tweede, met zeven brieven
vermeerderde druk (VIII en 394 bladzijden).
D. 1-I. Lawrence, Lettres Cboisies, publiées avec une introduction par
Aldous Huxley. Traduction de Thérèse Aubray. Traduction de l'introduction et notes de Henri Fluchère. Paris, librairie (2 delen, XLIV -191
en 251 p.)
1. Everdine Huberte barones van Wijnbergen, geboren te Antwerpen,
26 September 1819, overleden te Venetië 13 September 1874.
7. Sophie van Wijnbergen overleed in Indië kort na Tine's huwelijk
in 1846.
8. Jean Jacques Rousseau, 1712-1778, beroemd frans schrijver. Op
9 November 1762 nam het Parlement te Parijs het besluit, de pas verschenen Emile openlijk te verbranden en Rousseau in de gevangenis te
werpen. Jean Jacques had een ontzaglijke invloed niet alleen op zijn
tijd, maar ook op de 19e eeuw. Il n'a point fini, zei Romain Rolland
in het weekblad Marianne van 30 November 1938, de féconder la
pensée moderne.
12. Abraham des Amorie van der Hoeven, 1821-1848, remontsrants predikant te Utrecht. Zijn nagelaten Leerredenen worden voor modellen
van homiletiek gehouden. Een b ri ef van hem aan Multatuli volgt
op no. 20.
13. Jan Douwes Dekker, geboren 28 Juni 1816 op Ameland, overleden
11 September 1864 te Grissee (Java). Voor hem en zijn talrijke afstammelingen raadplege men mijn Multatuli en de Zijnen, Wereldbibliotheek, 1937.
14. De Mystères de Paris van Eugène Sue, 1804-1857, verschenen in
1842 - 1843.
16. Caroline Versteegh, Multatuli's eerste (ongelukkige) liefde.
18. Ds. W. R. baron van Hoëvell, 1812 - 1879, speelde een rol in de

koloniale politiek. Zijn Reis over kava, Madura en Bali in bet midden
van 1847 (2 delen 1849 - 1851) betekende het begin van een strijd voor
vrijere ontwikkeling der indische maatschappij.
21. Ds. Pieter Douwes Dekker, geboren 12 December 1812 op Ameland,
overleden te den Helder 4 Juni 1861. Zie over een nakomelingschap
Multatuli en de Zijnen.
26. Baron van Heeckeren van Waliën, de echtgenoot van Tine's zuster
Henriëtte.
30. De Eerlooze was de eerste titel van De Bruid daarboven. De eerste
uitgave geschiedde, uit nood, in 1865.
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35. Mr. A. J. Duymaer van Twist, 1809-1887, gouve rn eur-generaal van
Indië, later lid van de Tweede, eindelijk lid van de Eerste Kamer van
Nederland.
39. Mr. Jacob van Lennep, 1802-1868, bekend om zijn Terdinand 7-luyck,
Xlaasje Zevenster, Net Leven van Mr. C. en Mr. D. J. van Lennep,
3 delen, 1861-62. In 1910 verscheen zijn biografie door zijn kleinzoon Jhr. Dr. M. F. van Lennep, Amsterdam, P. N. van Kampen &
Zoon.
45, P. J. Veth, 1814, hoogleraar te Leiden, schreef onder meer Java, geografisch, ethnologisch, historisch, 3 delen 1873-84.
52. Ottilie Cos, van Kassel (Duitsland). Zie R. C. d'Ablaing van Giessenburg, Persoonlijke herinneringen, door M. bl. 8.
55. Op 10 Ap ri l 1861 waren ze vijftien jaar getrouwd.
56. Hendrik Nijgh, 1815-1895, stichtte op 1 Juni 1844 de Nieuwe Rotterdamscbe Courant. Op zijn verzoek van 28 April 1860 schreef Multatuli
zijn Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb !
61. Maria Frederika Co rn elia Hamminck Schepel, geboren 14 December 1839 te Venlo, overleden 25 September 1930 te 's-Gravenhage.
66. Dr. Jan van Vloten, 1818-1 883, schreef in 1874 zijn Onkruid onder
de tarwe. Men leze daarover: A. C. Loffelt, 7upiter van `'loten in
zijn critiek, 1876 en H. M. van Andel, Een Onkruidzaaier, 1883.
67. Dit fotografisch en lithografisch portret is het best gelijkend, zo vonden
zijn vrienden, dat van Multatuli bestaat. Het exemplaar, dat het
eigendom was van Julius De Geyter, werd in 1893 door den Antwerpsen
fotograaf Judels nagetrokken en verspreid.
68. Julius De Geyter, 1830- 1905, schrijver van Xeizer Karel of het Rijk
der Nederlanden. Men zie mijn .vlultatuliana, 1937, bl. 38 en 39.
69. Rudolf Charles d'Ablaing van Giessenburg, 1826- 1904, een amsterdams boekhandelaar, die van 1862 tot 1865 verschillende werken van
Multatuli, onder andere de Minnebrieven en de eerste bundels 3deën,
uitgaf. Deze uitgaven worden thans om de vereenvoudigde spelling
door de liefhebbers gezocht. In 1866 brak Multatuli volledig met hem.
70. Dr. Conrad Busken Huet, 1826-1886, schrijver van Literarische
Tantasiën en Critieken en Net Land van Rembrandt (1882-84, 2e
druk 1886). Zijn zoon Gideon Busken Huet, 1860-1921, is vooral
bekend voor het uitgeven van middeleeuwse franse teksten.
80. Dr. Jacob Heremans, 1825-1884, professor in de nederlandse letterkunde aan de universiteit te Gent.
82. Dr. A. van Staden, pseudoniem van prof. Jan ten Brink, 1834-1901.
83. Het Van Crombrugghe's genootschap bestaat nog. De welbespraaktheid
van Multatuli bleef lang in Gent onvergeten.
84. L. A. te Winkel, 1809-1868, taalkundige.
Boerhaave, 1668-1738, wereldberoemd geneesheer. Een brief uit China,
aan Boerhaave in Europa, bereikte, zegt men, zijn bestemming.
Multatuli's oplossing van het theorema van Pythagoras — in Idee
529 — wordt door Ds. K. Vos, 1874- 1926, doopsgezind predikant te
voor 'Wiskunde, 8e
'
Middelstum, behandeld in het Wieuwe Tijdschrift
jaargang, bl. 265-8 (1920-21, P. Noordhoff, Groningen) en aan Multauli ntgd, op gronden echter die ons niet wetenschappelijk voorkomen.
Publius Co rn elius Tacitus' hoofdwerk is Annales. Hij leefde vermoedelijk van 58 tot 118 na Christus.
67. In 1880 verweet de antwerpse letterkundige Jozef Staes, 1828-1903,
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aan Multatuli, de intrige van 7>orstenschool aan Le grain de Sable
(in de Conies de l'Atelier) van Michel Masson te hebben „ontleend".
Men ziet uit die brief dat Multatuli die „misdaad reeds in 1867
bekende.
88. Jan Jacob Rochussen, 1797-1871, van 1845 tot 1851 gouverneurgeneraal van Nederlands Indië, later minister van Koloniën.
Nahuys' engelse vertaling van de Havelaar verscheen in 1868 te
Edinburgh bij Edmondson en Douglas.
99. Herman van Duyse, 1847-1899, conservator van het Oudheidkundig
Museum te Gent, vertaler in het frans van Marcus van Vaernewijck's
Beroerlicke Tijden.
100. Dr. Max Rooses, 1839-1914, de eerste conservator van het Museum
Plantin-Moretus te Antwerpen : Rubens' leven en werken, £'Oeuvre
Rubens, La correspondance de Rubens.
101. August van der Ghinst, 1813-1837, leraar aan het koninklijk Atheneum
te Brugge.
104. C. van Helden, uitgever van de 3e bundel 7deén in 1870 en later, in
1878, Multatuli's factotum op zijn lezingstournee door Nederland.
105. Sikko Roorda van Eysinga, 1825-1887, de dichter van Sentot's Vloek zang die Multatuli in zijn aantekeningen op de Havelaar overdrukte.
Om een artikel : Solo en de resident Tlieuwenhuyzen in de Javabode
van 25 Juni 1864 werd de ingenieur Roorda uit Indië gebannen. Hij
is ook de schrijver van : Lin misérable système d'exploitation.
J. H. C. Kern, 1833-1903, nederlands orientalist, hoogleraar in het
Sanskrit te Leiden, schrijver van geschiedenis van bet Boeddhisme in
Indië.
108. G. L. Funke, 1836-1885, amsterdams uitgever, vriend en weldoener
van Multatuli.
110. Heinrich Heine, 1797-1856, de wereldberoemde dichter van Das Buch
der ,ieder, Deutschland ein 'Wintermarchen enz.
111. J. R. Thorbecke, 1798 1872, nederlands staatsman.
J. C. Zaalberg, 1828-1885, modern theoloog.
115. Slaat op van Vioten's 'Willem en Onno Zwier van Maren, hun leven
en werken, Byron's verhouding tot zijn halfzuster Mrs. Leigh werd
in 1865 door de amerikaanse schrijfster Beecher-Stowe gegispt.
120. Multatuli had aan de straatweg van Wiesbaden naar Biebrich op een
half uur van zijn woning een kamer gehuurd, waarin niets stonden
dan een tafel en een paar stoelen.
Otto van Rees, 1823-1893, minister van koloniën en van 1884-88
gouverneur-generaal van nederlands Indië.
De twee Xuipers zijn een deel uit Begga (1868) van de vlaamse dichter
Jan van Beers, 1821-1888.
121. De gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door Mr. J. van
Lennep, 1859.
Marcus Valerius Martialis, 40-102, schrijver der Epigrammata.
123. J. N. van Hall, 1840-1918, oprichter van het Nederlandsch Tooneelverbond en in 1910 de ziel van de herdenking van het 50-jarig verschijnen van de Havelaar.
John Lemoinne, bekend frans journalist van die dagen.
Louis Blanc, 1811-1882, frans publicist, auteur van de 2Iistoire de la
-

Révolution f rancaise.

Louis Veuillot, 1813

-

1883, eveneens frans publicist.
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125. Flanor, pseudoniem van Mr. Carel Vosmaer, 1826-1888, een van
de trouwste en intiemste v ri enden van Multatuli.
132. Londinias, dichterlijke beschrijving van een reis naar Londen.
140. Willem Pik, geboren 16 Januari 1853 te Wildervank, provincie Groningen, leraar H.B.S. Groningen, Leeuwarden en eindelijk Utrecht,
waar hij thans nog woont. Hij leverde de bewerking van de Wederlandsche Letterkunde van de Groot, Leopold en Rijkens en van Leopold's Wederlandsche Schrijvers en Schrijfsters. Van hem zijn nog:
Schrijvers en Schrijfsters vóór 1600 en Wieuwe Lectuur, in 3 delen.
140. Dr. P. A. Tiele, 1834-1889, bibliothecaris aan de utrechtse universiteitsbibliotheek. Wederlandsche Bibliographic van land- en volkenkunde,
1884.
G. A. Bredero, 1 585-1618.
Joost van den Vondel, 1587-1679.
Jan Wagenaar, 1773, schrijver van Amsterdam in zijn opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorrechten, koophandel, gebouwen etc., 3 delen,
1760-1767.
142. P. C. Bor, 1559-1631, nederlands geschiedsch ri jver. Oorspronck, begin
ende vervolg der Wederlandsche oorlogen, beroerten enz.
Een zekere Tichelaar, barbier te Piershil, Zuid-Holland, bracht de
beschuldiging in tegen Co rn elis de Witt, dat deze hem tot het vermoorden van den Prins had zoeken over te halen.
143. Catharina Beermans, geboren te Tu rnhout 1845, overleden te Brussel
1899, een der grootste nederlandse toneelspeelsters.
144. Antonius van der Linde, Haarlem 1833, Wiesbaden 1897, werd in 1876
bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te Wiesbaden. Hij heeft
vooral geschreven over de geschiedenis van het schaakspel en van de
boekdrukkunst.
147. W. J. A. Jonckbloet, 1817-1885, literair-historicus, hoogleraar in de
nederlandse letterkunde te Leiden. geschiedenis der Wederlandsche Letterkunde in 6 delen.
Bakhuizen vari den Brink, 1810-1865, Studiën en Schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren, 1862-1877. Potgieter gaf het tweede
deel uit, P. A. Tiele het 3e en het 4e deel.
148. J. A. Roessingh van Iterson, ingenieur bij de Exploitatie-Maatschappij
te Tilburg.
150. Jakob Haspels, 1829-1897, toneelspeler, evenals de voorgaande een
trouw vriend van Multatuli.
151. Betsy, een der vier zusters van Mimi, overleefde deze nog een tijd.
152. Truida, de vrouw van J. Hotz, eigenaar van de ijzerfab ri ek De Prins
van Oranje te 's-Gravenhage.
153. Edu, Multatuli's zoon, geboren 1 Janua ri 1854 te Amsterdam, kinderloos overleden te Nice 4 Maart 1930.
Nonnie, Multatuli's dochter, geboren 1 Juni 1857 te Soerabaja, overleden op Cap ri 11 Juni 1933. Zij liet twee zonen en twee kleinzonen
achter.
J. Waltman Jr. was Multatuli's uitgever voor .Millioenen-Studien,
.

Specialiteiten en Trog-eens Vrije Arbeid.

154. De kleine Bernhold werd geboren op 25 Januari 1875. Hij woont thans
te Semarang (Java).
156. A. S. Kok, 1832-1915, bekend om zijn Shakespeare-vertaling. In 1903

gaf hij met Louis D. Petit, 1847-1918, .71fultatuliana uit.
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157. Stefani is mevrouw Omboni, Londen 1837—Padua 1917, de boezemvriendin van Tine. Men leze over haar : Eugenia Bonelli Franciosi, Alla
cara e santa memoria di Stefania Omboni-Etzerodt. Commemorazione
tenuta a Padova nella sala delta gran guardia il 21 Tebbraio 1917,
19 bladzijden. In 1895 heb ik bij Martinus Nijhoff in Den Haag
brieven van Tine aan mevrouw Omboni uitgegeven.
158. Willem Godschalk van Fockenbrock, geboren te Amsterdam in 't begin
van de 17e eeuw, overleden omstreeks 1670 aan de kust van Guinee,
boertig dichter, wiens Thalia herhaaldelijk werd herdrukt.
Pieter Langendijk, 1683-1756, blijspeldichter. Don Quicbot of de
Bruiloft van Camacho 1712, het 'Wederzijdsch J-Iuwelijksbedrog 1712,
Xrelis Louwen 1715, de Viskunstenaars 1715 enz. worden nog opgevoerd.
Pieter Boddaert, 1694-1760, Stichtelijke gedichten, herhaaldelijk herdrukt.
163. De briefwisseling van Willem Bilderdijk, 1756-1831, met H. W.
Tydeman, 1807-1831, verscheen te Sneek 1866-67 in twee delen.
164. Bayer, elders ook beier gespeld, obligatie of aandeel van een duitse
(beierse?) onderneming.
167. De ongenoemde schenker is dr. Johannes Ztircher, een Amsterdammer,
1851-1905, kunstschilder en letterkundige. Hij promoveerde in 1878
te Berlijn op een proefschrift: Ein Beitrag zur Descendenztheorie. Hij
was een polygloot.
168. D. R. Mansholt, landbouwer te Meeden, een dorpje in 't Groningse.
170. Spamer, 1820-1886, vooral bekend als uitgever van het 711ustrierte
Xonversations-Lexikon.
Taco Hajo de Beer, 1838-1923, bestuurde het weekblad de Portefeuille
van 1879 tot 1894.

De logarithmen-Douwes is Co rn elis Douwes, directeur van de Zeevaartschool te Amsterdam, overleden in 1773, sch rijver van Zeemanstafelen en voorbeelden tot vinden der breedte buiten den middag. Multatuli's eigenlijke naam was Douwes. Men zie de stamboom op bladzijde
452 van mijn Multatuli en de Zijnen.
De bedoelde de Keyser is Weerlands Letterkunde in de 19e eeuw door
J. P. de Keyser, 's-Gravenhage 1877, 2 delen.
172. Edward George Bulwer-Lytton, 1803-1873, engels schrijver en
staatsman.
173. Claire Elisabeth Jeanne gravin de Rémusat, 1780-1821, hofdame bij
Josephine de Beauharnais, eerste echtgenote van Napoleon I. Haar
X émoires verschenen eerst in 1879-1880 in drie delen.
Les Chdtiments van Victor Hugo, 1802-1885, kwamen in 1852 te
Brussel uit.
La Lanterne van Victor Hen ri de Rochef ort-Lucay, 1831-1913, dagtekent van 1868.
174. Majoor Perelaer: Borneo van Zuid naar Woord, 1881; lAit de oude
Doos. Sprokkelingen over Nederlands-1 ndié, met tekeningen van
Rappard, 1882; Baboe Dalima, opiumroman, 1886.
175. Mr. Willem Paap, 1856-1923, eerst onderwijzer, later advocaat: 'Tincent Naman, De Kapelaan van Liestermonde enz.
Henry Fielding, 1707-1759. Zijn schelmenroman: 713e li fee of
nftr. Jonathan 'Wild the great is van 1743.
178. Mr. Carel Vosmaer, 1826-1888. Voornaamste werken: Rembrandt, sa
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vie et ses oeuvres, 1863-1877, Londinias, 1873, Vogels van diverse
pluimage, 1879, Amazone, 1880, de Ilias 1886, de Odussee 1888.
A. L. G. Bosboom-Toussaint, 1812-1886. Haar psychologische romans:
,Majoor Frans, 1887, Langs een Omweg, 1878, Raymond de Schrijnwerker, 1880.
180. August Kappler, 1815-1887. In 1881 verschenen zijn Erlebnisse und
Er f ahrungen wdbrend eines 43-jahrigen .Au f enthalts in der Kolonie
Surinam.
181. Hendrik Ibsen, 1828-1906, noors toneelschrijver. Jeanne Clant van
der Myll-Piepers vertaalde zijn werken in het nederlands.
184. De Protestant, godsdienstig weekblad in vrijzinnigen geest, onder redactie van dr. J. Hooykaas, A. P. G. Jorissen, H. C. Lohr en C. J. H.
Maronier, predikant te Rotterdam. De terechtwijzing van Hobbel staat
in de Dageraad, 5e aflevering van 1884. J. A. Alberdingk Thijm,
1820-1889. In 1875 schreef hij in de Dietsche Warande : Een mislukt
Drama. Beoordeeling van .Multatuli's Vorstenschool.
187. Karl Friedrich Bahrdt, 1741-1792.
189. Tj. van Holkema, uitgever van Geschiedenis der Noord-Nederlandsche
Letteren in de XXXe eeuw. In biographieën en bibliographieën, 18301880 door Jan ten Brink, hoogleraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
De levensschets van Multatuli werd geleverd door Cd. Busken Huet, die
van ten Brink door Frits Smit Kleine, als „bijlagen".
„De biographie van Eduard Douwes Dekker, zegt ten B rink in een
nota, zou hare plaats gevonden hebben in het IIde deel van dit werk
tusschen Mark Prager Lindo en Lodewijk Mulder, doch vóór het mij
veroorloofd was aan eene dezer beide levensbeschrijvingen te beginnen,
vernam ik uit een brief van mijn vriend Cd. Busken Huet (1884),
dat deze het uitzicht had in het bezit te komen van een onuitgegeven
Dagboek van Multatuli uit het jaar 1851. Zijn edelmoedig aanbod, om
dat belangrijke stuk bij eene door mij te schrijven ' biographie van
Douwes Dekker te gebruiken, wees ik af, en meende, dat hij door de
ontdekking van dat dagboek de aangewezen man was, om de biographie
van Multatuli op zich te nemen. Dit volgde nog te meer uit den aard
der zaak, omdat deze levensschets afzonderlijk als eene aflevering der
1-Iedendaagscbe Letterkundigen zou verschijnen. Ik geef dezen voortreffelijken arbeid van Busken Huet hier als eene bijlage, schoon dubbel
waardig in den tekst opgenomen te worden, omdat ik vreesde, dat eene
schitterende studie als deze tegen mijne eenvoudige biographiën te
schel zou afsteken."
190. Karl von Clausewitz, 1780-1831, Winterlassene `Werke ober Krieg und
Kriegs f uhrung, 10 delen, 1832-1837.
ten,
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