K. m il" MULTATULI

ENCYCLOPEDIE

L "R "AN's MULTATULI

ENCYCLOPEDIE

K. ter Laan's Multatuli-encyclopedie

K. T"""'s MULTATULI

ENCYCLOPEDIE
Multatuli Genootschap
onder redactie van Chantal Keijsper

Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag 1995

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:
het Prins Bernhard Fonds
het ministerie van wvc (nu ocw)
Burgemeester Gruyters van Lelystad
de gemeente Zaanstad
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
de familie Ter Laan

het Cultuurfonds van het
Bouwfonds

Nederlandse Gemeenten

Vormgeving omslag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 's-Gravenhage
Foto omslag: Multatuli Museum, Amsterdam
Zetwerk: Velotekst B.L. van Popering), 's-Gravenhage
Druk en afwerking: Sdu Grafische Projecten, 's-Gravenhage
Alle illustraties zijn afkomstig uit het Multatuli Museum, Amsterdam, tenzij anders vermeld.
© Multatuli Genootschap, Amsterdam, 1995

Nopart of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other
means without writtenpermission from the publisher.
Niets uit deze uitgave ma worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit ever.
ISBN 90 12 08181 5

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Laan, K. ter
Multatuli-encyclopedie / K. ter Laan ; [red.: Chantal Keijsper].
- Den Haag : Sdu Uitgeverij Koninginnegracht. Ill. - (Woordwerk)
ISBN 90-12-08181-5 geb.
NUGI 952
Trefw.: Multatuli • encyclopedieen.

Inhoud

Voorwoord

VII

Verantwoording

xi

Multatuli-encyclopedie i
Illustraties

537

Namenregister

557

Voorwoord

In 1983 trof ik als kersvers voorzitter van het Multatuli Genootschap in de kelder van
het door ons beheerde Multatuli Museum een merkwaardig tweedelig kastje aan van
ongeveer 90 x 90 cm en 8o cm hoog. Beide helften bevatten twee houten laden met elk
tientallen bundels in bruin pakpapier gerolde papiertjes die kennelijk als aantekenfiches hadden gefungeerd. De toenmalige conservator van het Museum, mevr. Lientje
Roelfsema, wilt te vertellen dat het hier een erfstuk betrof dat het Genootschap in 1964
had ontvangen uit de boedel van Kornelis ter Laan (1871-1963). Deze befaamde sociaaldemocraat (`de eerste rode burgemeester' – 1914-1937 te Zaandam) had naast en tij dens
zijn politieke loopbaan ook tal van naslagwerken gepubliceerd over dialectologie en
folklore, en woordenboeken op het gebied van de letterkunde en de Nederlandse cultuur. Uit mijn vondst bleek dat hij kennelijk ook een groot deel van zijn Leven bezig
was geweest met het verzamelen van materiaal voor een Multatuli-encyclopedie. Het resultaat stond in de kelder: ongeveer io.000 fiches, vaak in de vorm van onooglijke briefjes, afgescheurde enveloppen, achterkanten van al voor andere doelen gebruikte
systeemkaarten, bloknootvelletjes en al wat een crisis-bewuste socialist nog meer aan
bruikbaar oud papier onder handen kwam.
Ik herinner me dat ik al bij het eerste doorsnuffelen van de alfabetisch geordende
bundels papiertjes trefwoorden tegenkwam waarvan ik dacht: hier had Stuiveling over
moeten beschikken; hier ligt waardevolle informatie! Zo begint Multatuli Idee 95 (vw
II, 330) met: `Meidinger tout pur.' Stuiveling tekent daarbij aan `Meidinger, Johann
Heinrich –: Technicus (1831-1905); bouwde een naar hem genoemde kolenoven' (vw ii,
787). Ongetwijfeld juiste informatie, maar deze Meidinger had niets te maken met het
betreffende idee. Ter Laan had onder de M een fiche dat `Meidinger' verklaart als de
19de eeuwse benaming voor een algemeen bekende anekdote; zie verderop in dit boek
voor de nadere ontraadseling van de term.
Onder meer door de aanwezigheid van een drukproef voor de titelpagina werd het
duidelijk dat Ter Laan al naar een uitgever op zoek was geweest, maar dat zijn pogingen gestrand waren. Natuurlijk had binnen Ter Laans maatschappijvisie Multatuli destij ds nog vooral de statuur van grote voorganger en bevrijdend denker; voor hem moet
de beoogde Encyclopedic dan ook zeker mede betekenis hebben gehad binnen de typisch vooroorlogse opvatting van `arbeidersontwikkeling'.
Mij hield vanaf dat moment vooral de vraag bezig of op basis van dit materiaal niet
een waardevol naslagwerk voor vandaag gemaakt kon worden, dat tevens de rol van `zakenregistee zou gaan vervullen bij de nog te voltooien Volledige Werken.
Ik realiseerde me zeer wel dat daartoe nog heel veel werk verzet zou moeten worden.
Ten eerste was Ter Laan zeker niet helemaal gereed gekomen met zijn kopij; ten tweede verwees hij uiteraard naar in zijn tijd beschikbare uitgaven, terwijl nu een uniforme
orientatie op de nieuwe dundrukeditie (de vw) voor de hand lag.
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Maar de oorspronkelijke opzet van Ter Laans werk had toch veel aantrekkelijks. Niet alleen gaf hij vaak verrassend volledige informatie over de meest uiteenlopende soorten
trefwoorden, maar ook citeerde hij met kwistige hand Multatuli's meest puntige opinies over de brandende kwesties van zijn dagen. Daarmee kon een uitgave van zijn
werk ook een smakelijk lees- en bladerboek opleveren, dat lezers van vandaag een eerste kennismaking biedt met Multatuli's ongeevenaarde formuleringskunst en zijn vrijgevochten manier van denken. Natuurlijk moest het bestand van gegevens daartoe
aangepast worden.
Ter Laan gaf toelichting bij de volgende lemma's:
.1.

1.woorden en uitdrukkingen in vreemde talent
2. bijbelse namen en uitdrukkingen;
3. mythologische figuren;
4. geografische namen;
5. historische figuren;
6. begrippen die een rol spelen in het werk van Multatuli;
7. figuren uit het Leven van Multatuli;
8. publicisten over Multatuli;
9. literatuur over Multatuli.
Het was al dadelijk duidelijk dat rubrieken als 8 en 9 uitgebreid moesten worden met
nieuwe gegevens van na Ter Laans overlijden. De eerste vijf rubrieken konden daarentegen wel enige besnoeiing verdragen, gezien het nieuwe publiek waarop wij zouden
mikken en de ruime beschikbaarheid voor de geInteresseerde lezer van algemene
encyclopedieen en naslagwerken.
Al spoedig kon ik mr. F. Proc6e, destijds werkzaam bij het Prins Bernhard Fonds,
voor het plan interesseren, na hem te hebben meegetroond naar de morsige maar romantische rommelkelder van ons Museum. Na invulling van de nodige aanvraagformulieren en het schrijven van een `projectprofiel' kwam nog hetzelfde jaarf 54.000
beschikbaar om twee junior-medewerkers aan te stellen. Er werd uit de Bestuursleden
van het toenmalige Multatuli Genootschap een begeleidingscommissie samengesteld,
bestaande uit dr. Gerard Huygens, prof. dr. Hans de Leeuwe, dr. Eep Francken en ondergetekende. Twee jonge onderzoekers die enthousiast aan het werk wilden, waren
gauw gevonden: drs. Bart Bos, een afgestudeerde, maar vooralsnog werkloze neerlandicus en drs. Maarten van Vliet, bioloog en bevlogen Multatuliaan. Met name Eep Francken en ik onderhielden intensief contact met de werkers in het veld, en al spoedig
hadden we een stappenplan uitgewerkt, dat de goedkeuring kreeg van prof. dr. Eddy
Grootes, die namens het PBF op afstand het project bevaderde.
Het plan omvatte:
1.Selectie van het materiaal.
Uit het databestand van Ter Laan zouden alle trefwoorden verwijderd worden die in gemakkelijk toegankelijke naslagwerken konden worden opgezocht.
2. Bijstelling.
Alle feitelijke gegevens van Ter Laan moesten gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd
worden.
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3. Verwijzing naar de vw.
Alle lemma's zouden naar vindplaatsen in de Volledige Werken moeten verwijzen en wel
zo volledig mogelijk.
4. Herschrijving.
De hier en daar wat gedateerd aandoende Stijl van de auteur zou omgezet worden in zakelijk eigentijds taalgebruik.
5. Aanvulling.
De gegevens van Ter Laan zouden uitgebreid worden met namen en begrippen uit de
periode na 1963.
We hoopten toen nog dat deze klus binnen enkele jaren geklaard zou kunnen worden,
om de ioo-jarige herdenking van Multatuli's dood in 1987 onder meer te kunnen vieren
met de verschijning van Ter Laans Multatuli-encyclopedie.
Het was natuurlijk ook zaak een geInteresseerde uitgeverij te vinden; de toen nog in
Den Haag zelfstandig gevestigde uitgeverij Nijgh en Van Ditmar bleek bereid het boek
op de markt te brengen als er subsidie voor de uitgave zou komen en als de omvang binnen de perken gehouden kon worden. De gevraagde subsidie werd door wvc toegekend.
Hoe gelukkig deze vliegende start ook was, vanaf dat moment heeft het project ook
heel wat tegenslag te verwerken gekregen. Om een enkel voorbeeld te noemen: omdat
de aangestelde medewerkers in Utrecht woonden, leek het een praktische zet het Ter
Laan-bestand onder te brengen op de handschriftenkamer van de Utrechtse U.B. Toen
bleek echter dat Bos en Van Vliet daar maar op zeer beperkte tij den terecht konden en
geen toestemming kregen om de kaartjes van Ter Laan te fotokopieren...
Maarten van Vliet vond, voor hem gelukkig, al spoedig een baan en moest het werk
voor de encyclopedic stopzetten. In zijn plaats vonden we drs. Astrid Joosse, neerlandica, bereid zijn werk voort te zetten. Ook Bart Bos vond kort daarop werk, bij een streng
particulier instituut voor voortgezet onderwijs, een aanstelling die hem officieel tijd
zou laten om aan Ter Laan verder te werken; pas veel later drong het tot de begeleidingscommissie door dat zijn leraarsfunctie hem in feite meer dan volledig opeiste. Astrid joosse trouwde, verhuisde naar Enschede en bouwde daar – ook in dit geval tot
haar persoonlijk geluk – in ultrakorte tijd een groot gezin op, dat haar echter maar weinig gelegenheid liet om haar taak binnen de gevraagde periode te voltooien.
Toch ontstond in de loop van een reeks jaren, zeker toen de uitgeverij op kosten van
het project eenmaal een PC ten huize van Astrid (Lips-)Joosse had geInstalleerd, een uitdraai op stroken van wat de inhoud van de nieuwe uitgave moest worden. Die strokenproef werd per portie van 6611 letter rondgestuurd langs de leden van de begeleidingscommissie (Huygens, De Leeuwe, Francken en ik) die elk in de marge aanvullingen, verbeteringen en suggesties noteerden (in niet altijd even leesbare handschriften) en ook
elkaars aantekeningen weer van correcties en commentaar voorzagen. Onnodig te zeggen dat deze strokenproef, compleet met een groot aantal daaraan bevestigde of tussengevoegde aanvullingen, een bont ratjetoe vormde, dat zelf weer heel nodig aan finale
redactie toe was.
Enkele jaren werd het stil om het project, met name ook omdat uitgeverij Nijgh, inmiddels naar Amsterdam verhuisd en in andere handen overgegaan, op een gegeven
ogenblik afhaakte en de gelden van het Prins Bernhard Fonds uitgeput raakten.
Met grote moeite zijn bestuursleden van het Multatuli Genootschap er in de prille j a-

X

VOORWOORD

ren negentig toch in geslaagd een aantal nieuwe sponsors voor de uitgave te interesseren; ook werd een nieuwe uitgever, de SDU, bereid gevonden het boek op de markt te
brengen.
Toch zou het plan in de goede bedoelingen zijn blijven steken als we tenslotte niet
met drs. Chantal Keijsper in contact waren gekomen, die met verve en ongekende toewij ding bereid en in staat bleek de chaotische kopij haar definitieve electronische vorm
te geven, compleet met alle zetinstructies.
Ook haar viel die tack, toen zij zich er eenmaal met hart en ziel aan gezet had, nog behoorlijk zwaar: vooral het consistent uitwerken van het enorme gegevensbestand bleek
nog een geweldige inspanning te vergen; talloze lemma's dienden op een consequente
manier naar elkaar te verwijzen; alle citaten moesten nagetrokken worden, verwijzingen naar het vw gecontroleerd en alle afspraken zonder uitzonderingen worden doorgevoerd; bovendien heeft zij zelfs nog eigener beweging een uitvoerig register
samengesteld, dat de uitgebreide informatie in dit boek uiteraard nog toegankelijker
maakt.
Op deze plaats mag de zetter, de heer B.L. van Popering, niet ongenoemd blijven; zonder zijn inspanningen zou dit boek nog aanzienlijk langer op zich hebben laten wachten.
Maar dank zij dit jarenlange werk ligt er nu dan ook een boek dat in onze ogen op een
verantwoorde manier zijn dubbele rol kan vervullen: als naslagwerk op Multatuli's
voor de pers geschreven werk en op zijn brieven, maar ook als onderhoudende alfabetische kennismaking met diens denkwereld.
Het is nu aan de gebruiker om met dit nieuwe instrument het oeuvre van Eduard
Douwes Dekker verder te exploreren.
Ons rest nog de verschillende personen en instanties dank te zeggen die deze uitgave
hebben mogelijk gemaakt:
het Prins Bernhard Fonds
het ministerie van wvc (nu ocw)
het Cultuurfonds van het Bouwfonds der Nederlandse Gemeenten
Burgemeester Gruyters van Lelystad
de gemeente Zaanstad
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
de familie Ter Laan

Prof.dr. H. van den Bergh
editeur der
Volledige Werken xvi-xxv

Verantwoording

Hieronder volgen enkele aanwijzingen die als handvat bij de encyclopedie kunnen dienen:
Voor de bronvermelding wordt verwezen naar de Volledige Werken I-xxv (Amsterdam:
Van Oorschot, 1950-1995). De Brievenuitgave 1-x van Mimi Douwes Dekker-Hamminck
Schepel (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2e druk 1912) wordt als bron opgevoerd wanneer tekst van Mimi's hand niet in de Volledige Werken is opgenomen. Hierbij worden de
Volledige Werken afgekort tot vw, gevolgd door het deelnummer en de bladzijde, en
wordt de Brievenuitgave aangegeven als BRIEVEN WB, eveneens gevolgd door deelnummer en bladzijde.
Voor de controle en aanvulling van K. ter Laans materiaal zijn verschillende drukken
van de Winkler Prins , Brockhaus en andere naslagwerken geraadpleegd. Voor de vertalingen en de uitleg van Nederlandse woorden en begrippen zijn verschillende drukken
van de Van Dale-woordenboeken gebruikt. Deze bronnen worden niet in de lemmata
zelf genoemd. Verdere secundaire literatuur wordt wel in de lemmata vermeld.
De spelling van de citaten van Multatuli en zijn tijdgenoten volgt de spelling van de Volledige Werken. Ideeen wordt dan ook met Brie e's gespeld en de y van Multatuli voor ij
blij ft behouden.
De namen Multatuli en Douwes Dekker zijn afgekort tot M. resp. DD. In de lemmata
die uitsluitend handelen over Multatuli's Leven voor 186o – het begin van zijn schrijversloopbaan –, worth de naam Douwes Dekker geschreven, in de lemmata waarin de
auteur Multatuli optreedt, wordt de naam Multatuli gebezigd.
Titels en namen zijn zoveel mogelijk genormaliseerd volgens de in bio- en bibliografieen gebruikelijke spelling.
De titels van Multatuli's werken zijn veelal afgekort. Duizend en eenige hoofdstukken over
Specialiteiten wordt aangegeven als Over Specialiteiten, Een en ander naar aanleiding van J.Bosscha's Pruisen en Nederland als Pruisen en Nederland, Losse bladen uit het dagboek van een oud
man als Losse bladen, Over vryen arbeid in Nederlandsch-Indie, en de tegenwoordige koloniale agitatie als Over vryen arbeid, Nog-eens: Vrye Arbeid in Nederlandsch Indie als N og eens: vrye arbeid
en Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb als Wijs mij de plaats.
In een encyclopedie is het onvermijdelijk dat bepaalde gegevens niet in een, maar in
verschillende lemmata worden ondergebracht. Om de samenhang tussen verschillende
lemmata to laten zien, zijn verwijzingen aangebracht. Deze worden aangeduid met een
asterisk en staan voor zie- en zie ook-verwijzingen:
Zie-verwijzingen: aan het einde van lemmata waarin uitsluitend biografische gegevens en/of verklarende informatie worden verstrekt;
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Zie ook-verwijzingen: aan het einde van of in de lemmata wordt verwezen naar lemmata waar extra informatie over het betreffende onderwerp of de desbetreffende persoon to vinden is.
Bij veelvuldig voorkomende personen (bijv. Thorbecke) of zaken (bijv. het Cultuurstelsel) is alleen een verwijzing opgenomen wanneer de informatie bij de desbetreffende lemmata nuttig kan zijn voor het begrip van het lemma waarin de verwijzing
geplaatst is. Ook bij de namen van de correspondenten is aldus gewerkt.
Daarnaast zijn ook kruisverwijzingen aangebracht bij die lemmata die zaken of personen bevatten die een eigen lemma hebben of elders toegelicht worden.
Ook binnen citaten kunnen verwijzingen zijn aangebracht. In tegenstelling tot de andere toevoegingen van de redactie, zijn deze verwijzingen niet tussen de gebruikelijke
vierkante haken geplaatst.
Er is voorts een aantal verzamellemmata opgenomen, bijv. bloemlezingen, congressen, gouverneurs-generaal, hotels, ministeries, uitgevers, volledige werken. Dit zijn
lijsten van namen of onderwerpen met zie-verwijzingen (bijv. gouverneurs-generaal),
ofwel lemmata waarin de informatie ondergebracht en apart genummerd is (bijv. hotel
1-9). Naar deze laatste groep zijn steeds vanaf andere plaatsen zie-verwijzingen aangebracht. Bijv.: bij Het Poolsche Koffiehuis wordt verwezen naar hotel 6.
In het geval van pseudoniemen waarbij de auteursnaam bekend is, heeft de meest bekende naam een lemma gekregen, waarin alle informatie over de auteur is opgenomen.
De andere na(a)m(en) heeft (hebben) een eigen ingang met een zie-verwijzing.
Wanneer Multatuli een boektitel zonder auteursnaam noemt, heeft deze titel een ingang gekregen, eventueel met een zie-verwijzing naar de auteursnaam. Bij vermelding
van beide, is de informatie meestal bij de auteursnaam opgenomen.
Om het aantal verwijzingen bij personen (bijv. Jacob van Lennep) to beperken, is een namenregister toegevoegd. Hierin staan alle in de encyclopedic voorkomende werkelijk
bestaande personen. Wanneer een persoon een eigen lemma heeft, is de plaats hiervan
aangegeven met een vetgedrukt paginanummer.
De alfabetisering volgt de alfabetisering van de encyclopedic: namen zijn opgenomen
onder de achternaam en daarbinnen op eerste (en volgende) voornamen of initialen.
Uitzonderingen hierop zijn de dynastieke staatshoofden, die bij hun voornaam zijn opgenomen, de heiligen, die bij Sint zijn opgenomen en Multatuli's kinderen Eduard) en
Nonnie en pleegzoon Wouter, die bij hun voornamen zijn vermeld. Multatuli zelf ontbreekt (uiteraard) in het register.
Titels en zaken zijn bij het eerste woord opgenomen, waarbij lidwoorden genegeerd
worden. De Nederlandsche Spectator staat dus bij de N.
Tot slot wil ik graag de mensen bedanken, zonder wie dit boek niet in deze vorm had
kunnen verschijnen. Allereerst gaat mijn dank uit naar Willem L. van Duijn, die zich
het afgelopen jaar voor de voile honderd procent heeft ingezet bij het controleren en
aanvullen van het materiaal. Voorts ben ik Tristan Haan, Brigit Hoomans, J. Jalvingh
en Jos van Waterschoot zeer erkentelijk voor hun onvoorwaardelijke hulp.

Chantal Keijsper

A
A., aanduiding van *Alexander Leonard baron van

Plettenberg in de door Mimi Douwes Dekker-Hamminck Scheel
bezorgde uitgave van M.'s brieven
P
(1912). Bijvoorbeeld in een brief aan G.L. Funke van
31 juli 1872 (Brieven WB Ix, p. 93; cf. vw xv, p. 293, alwaar de juiste lezing 'Piet' gebruikt is).
Aa, PierreJ.B.Ch. van der-9 1770- 1812, advocaat te

Amsterdam, vurig patriot, secretaris van het Comite
revolutionnair in Amsterdam (1795). In 1796 werd
hi' benoemd tot baljuw van Amstelland, in 1805
werd hi' ontslagen na een conflict met raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, waarna hi' advocaat te Leiden werd. Van zijn hand verschenen
diverse rechtsgeleerde werken. Hi' wordt genoemd
in de *Historische Bijdragen (Idee 514, vw HI, p. 26o,
262).
Aa, R. van der-, "Robide van der Aa, PieterJ.B.C.
Aan de lezers myner Ideeen,

1.Toelichting bij de oproep *Aan het yolk van Nederland.
2. Uitnodiging van M. in februari 1865, om door het
kopen van zijn portret een bijdrage te leveren aan
de oprichting van een dagblad (vw xi, P . 444-446).
*portretten, verkoop vanAan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel,

open brief, geschreven door M. in oktober 1860 en
gepubliceerd als Indrukken van den dag, medegedeeld
door Multatuli nr. 2 (Arnhem, 186o, vw I ,P . 431-449).
M. schreef deze brief naar aanleiding van zijn
kandidatuur voor "Tiel. De open brief begint als
volt:
g
`Ik heb myn wens te kennen gegeven, om te worden in
aanmerking gebracht by de aanstaande verkiezing van
een lid der Tweede Kamer voor Uw Distrikt, en gevoel
my verplicht U de redenen meé te delen, die my tot
dien wens bewegen.' (vw i, P . 433)
M. vraagt de lezer vonnis uit te spreken in het geding tussen hem en het ministerie van Kolonien.
Hi' schrijft verder niet te strijden to en personen,
maar wijst wel op de onbekwaamheid van de huidige gouverneur-generaal "Duymaer van Twist. Hi' informeert de lezers over de misslagen van deze
gouverneur-generaal en verzekert het zijne te wil-

len doen om een einde te maken aan degruwelen in
Indio.
Hi' neemt in deze brief zijn artikel uit de Amsterdamsche Courant (1859) op, dat hi' geschreven had bij de
dood van kamerlid *Stolte, alsook de *`Brief aan de
kiezers te Amsterdam'.
Hi' besluit de brief als volt:
`Toen ik de medegedeelde stukken schreef, had ik my
zelf niet verkiesbaar gesteld. Integendeel had ik een
door voortvarende vrienden gestelde kandidatuur laten terugnemen. Ik was op dien ogenblik niet gereed,
om niet gekozen te worden: de Max Havelaar was niet
verschenen. Ik wilde namelyk niet dat het afwyzen
van myn beroep op de kiezers, een gevoig wezen zou
van onbekendheid met myn persoon. (...) Ook in politieke geloofsbelydenissen heerst veelal leugen voor. Ik
weet dit, en waarschuw u daarvoor. De proef is zeer
eenvoudig. Men vrage niet: «wat zegt gy?» Men vrage:
«wat hebt gygedaan?» En met deze eenvoudige opmerking sluit ik dit eerst beroep op het yolk van Nederland.' (vw I, P . 448-449)
Ondertekend: 'E. Douwes Dekker Op verzoek eervol
ontslagen Adsistent-Resi dent van Lebak' . Hi' kreeg op 16
oktober slechts9 van de 945 stemmen.
Aan het Volk van Nederland, een beroep op het yolk
in Idee 290 (vw ii,p. 482 -486). M. stelde zich in 1862

verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Eenprogramma had hi' niet, hi' minachtte namelijk 'die zogenaamdepartyen in den Staat, of liever ik erken die
partyen niet'. Al hi' gekozen wordt wil hi' de minister
vragen wat deze gedaan
al
heeft om ' de ellendelinen of te straffen, die den Javaan (ook thans weer)
periodiek laten hongeren?' (vw ii, p. 484). Aan de Kamer zal M. vervolgens rekenschap vragen van al' de
ellende die de verrottepolitiek der laatste jaren
heeft teweeggebracht ginder, en voorbereid hier!' (vw
II, p. 485).
Aan het yolk vraagt hi' om hem te steunen in zijn
strijd teen
g
het onrecht in Nederlands-Indio:
Nederlanders, leest gy de couranten niet? Staat er niet
duidelyk te lezen, dat er wederom hongersnood is op
Java? (...) Honger en zeeroofi. En hier spreekt men van
consignatie! En de dagbladschryvers wawelen van stelsels! En de Kamerleden van "Maas-aftapping!'
De oproep in de Ideeen wordt gevolgd door de oproep `Aan de Lezers myner Ideeen', een beroep op
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`clatgedeelte van de natie «dat nog niet geheel is verleugendW. M. schrijft hierin dat hem de roe in is
opgelegd om `een einde te maken aan de schande
der Natie'. Men kan hem hoogmoed verwijten,
maar hij meent juist hoogmoed a la *Curtius, "Cambronne en *D'Assas - die zichzelf hebben opgeofferd -, nodig te hebben om zijn taak ten uitvoer te
kunnen brengen (vw ii, p. 487).
Aan Mevr. de Wed. P.geb. baronesse van D. te
Zwol,"Pruimers
Aan Mevr. de Wed. X.geboren Y te Z., "Pruimers
Aan Multatuli,
1. `een stem uit het Nederlandsche Volk',gedicht
van G.S. (G. Swart), met aan het slot de wens dat M.
zijn dwaze strijd met God 'nog op tijd zal staken':
`De schuld, de zonde erkend en diep betreurd,/In ootmoed 't hoofd naar CHIUSTUS Kruis gebeurd./Däär
blinkt de Hoogste Liefde en Wijsheid uit;/Daär wordt
de bron des kwaads ontdekt, gestuit.' (3e druk, Rotterdam, 1875)
Beantwoord met hetgedicht 'Met Multatuli! De
stem van G.S. is het Nederlandsche yolk onwaardig'
van Aletheia (Waarheid). Met als slot:
're denken onvermoeid, te werken zij ons streven,/
Laat volgen ons die leer: dat zij het doel van 't Leven./
Waar recht en rede is, claar blinkt de wysheid uit,/Daar
wordt de bron des kwaads, de leugentaal gestuit.' (2e
druk, Rotterdam 1875)
Beidegedichten zijn opgenomen in: Publicaties over
Multatuli in reprint (s.1., s.a., p. 133-144).
2. Brief van *David Post, student in de theologie.
3. Gedicht van "C. Vosmaer in De Nederlandsche Spectator van zo december 1873, opgenomen in een noot
uit 1874 bij Idee 748 (vw Iv, p. 695; ook in: C. Vosmaer, Een zaaier. Studien aver Multatuli's werken, 1874
en Gedichten, 1887).
Aan sommigen myner lezers, Aan het slot van de
eerste bundel Ideeen richt M. zich tot zijn lezers. Hi'
van
heeft namelijk van zijn uit ever '"dAblaing
Giessenburg vernomen dat een aantal lezers geklaagd heeft over het onregelmatig verschijnen van
elde afleveringen Ideeen. Hi' let uit dat deze onregelmatige produktie veroorzaakt wordt door zijn e
moedstoestand en zijn geldzorgen. Hi' herinnert
aanJezus, die na de zware kruistocht nog tot het
yolk sprak:
`Het is hem aan te zien/Dat hy veel droeg, maar kracht
heeft meer te dragen,/Dat by veel leed, maar nog lang
lyden kan.' (citaat uit de Kruissprook, Idee 446, vw II,
p. 654)
En:
`valt den man niet hard, die deed wat-i kon, in den tyd
en met de vermogens die hem overbleven na 't pynlyk
tobben over 't nodige voor vrouw en kind.' (Idee 446,
vw II, p. 656)

AAN MEVR — AANTREKKEN

Daarop volt de parabel van Samojedie, waar het de
gewoonte was, zich van top tot teen in te smeren
met ranzige traan. Een 'one Samojeed verzuimde
dit en werd vanwege zedeloosheid mishandeld en
moest honer lijden...
'Maar wyl men in Samojedie geen laster had, geen kopyrecht, geen verdachtmaking, geen domme orthodoxie, noch vals liberalismus, noch bedorven politiek,
noch bedervende ministers, noch verrotte Tweede Kamer, ... sloeg men den patient met de afgekloven beenderen van de robben, die hyzelf gevangen had.
Aan m'n overige lezers myn hartelyke groet!' (Idee
447, vw II, p. 658)
Aantekeningen,
1. geplaatst in de vierde druk van de Max Havelaar,
de eerste door M. zelfgecorrigeerde druk (Amsterdam: G.L. Funke, 1875), en in de vijfde druk, die in
1881 `herzien, gewyzigd en aangevuld' bij Uitgeversmaatschappij Elsevier verscheen. De laatste aantekening luidt: `Volgens de laatste berichten uit Indien
is Lebak een woesteny. Gehele dorpen zyn uitgestoraugustus, 1881)' (vw I, p.
ven.(Nieder-In
297-376). Ook bij de herdrukken van de meeste andere werken voegde M. in de loop der jaren `aantekeningen en ophelderingen' toe.
2. de door m.gemaakte aantekeningen gedurende
zijn `smartelyke Odyssee', nl. de tijd na Lebak (Idee
951, vw vi, p. 147-148; "Odyssee). Door het verloren
gaan van deze aantekeningen (`De lyst der onderwerpen in Sjaalmans pak (...) is grotendeels uit het
eheu gen opgesteld, en zeer onvolledig.'), was hij
g
enoodzaakt zich `te be glen tot noten van vry laten
g
datum' (Idee 957, vw VI, p. 152-153).
Aantrekken,
`Ziedaar de gehele natuurwet, het godsbegrip, de leer
der noodzakelykheid, teruggebracht tot dit ene
woord: aantrekken. Wie of wat het meest aantrekt, wint
vorm. Wie of wat het minst aantrekt, verliest vorm. Mies wat geschiedt, komt voort uit die eeuwige afwisseling van meer of min.' (Idee 172, vw II, p. 391)
Het begrip aantrekken heeft voor M. een `zinnelijke'
lading. Verwante begrippen zijn: `neiging tot samenzijn/vereniging', `gezonde aandrift tot weten
en beminnen' en `liefde'. In Idee 198-202 (vw ii, p.
4n-415) past M. het begrip aantrekken toe op de
mens:
`Al wat bestaat, heeft neiging tot samenzyn, tot verenigen, tot ineensmelten, tot denzyn. Met die neiging
wordt ook de mens geboren.' (Idee 198, vw II, p. 413)
Maar:
`wy hebben de zeden uitgevonden, wy passen die toe,
wy beweren die te moeten handhaven... zeden, welke
in aanhoudenden stryd zyn met de hoofdwet der Natuur. (...) Deze verkrachting – of de voortdurende
vruchtelozepogingen daartoe – noemen we deugd.
Onze hele opvoeding van de meisjes, is 'n moorddagie opstand teen 't goede.' (Idee 200, vw II, p. 414)
g

ABALLINO — ABLAING

Aballino, dergrosse Bandit, toneelstuk uit 1794 van
Heinrich Zschokke(171-1848). Edn van de kinderen
Kopperlith ("Ouwetyd & Kopperlith) werd vernoemd naar hetpersonage Flodoard uit dit toneelstuk. `Floddewaar, zei Gerrit totgrote ergernis van
de hele familie' (Idee 1213, vw vii, p. 368). De andere
kinderen Kopperlith kregen namen uit de boeken
van "Florian.
Abattoirs, moeten verplaatst worden naar buiten de
stad, betoogt M. onder meer in 'Max Havelaar aan
Multatuli' (vw ii,p. 461) en in zijn voordracht van 23
februari 1878 te 's-Gravenhage. Het V aderland van 26
februari (vw xix, p. 198-zoo) bericht hierover: `Bij de
zaligspreking der barmhartigen wees de spreker op
het bevorderen van ruwheid en ongevoeligheid bij
de jeug,
d door het vervoeren en slachten van vee in
de steden. Hi' vestigde de aandacht op het feit, dat
er nooitgebrek is aan slachtersjongens, en op de
martelingen, welke het vee van die knapen heeft te
lijden, ve•Ordat het ter slachtbank wordt gevoerd.
Abattoirs buiten de stad,
een slachters meer, maar
vleeschverkoopers, en voor het afmaken van het vee:
van overheidswege benoemde deskundigen, die
langs wetenschappelijken we het vee zoo weten te
dooden, dat het een minimum lijden heeft te verduren. Dat achtte M. in degroote steden dri p end
noodzakelijk.'
Alsgevolg van consumptie van besmet vlees heersten rond 186o epidemische trichinenziekten in
Duitsland, en werden in vele Duitse staten vanaf
1868 strenge `Schlachthausgesetze' ingevoerd. De
op rond hiervan streng gecontroleerde, en modern
ingerichte abattoirs bij (en niet in) grote Duitse steden, zullen niet aan M.'s aandacht ontgaan zijn.

Abdlard, Pierre-, (Abailard/Petrus Abailardus)10791142, Frans theoloog en wijsgeer. Hi' beminde Hdldise, de nicht van kanunnik Fulbert. Toen zij een kind
van hem verwachtte,plaatste Abdlard haar in een
klooster. Hi' wilde wel met haar trouwen op voorwaarde dat het huwelijk geheim zou blijven om zijn
wetenschappelijke en kerkelijke carriêre niet te
schaden. Op last van kanunnik Fulbert werd hi' vervolgens overvallen en ontmand. Zowel Abeard als
Hedise brachten de rest van hun Leven door in een
klooster; HdloIse werd er abdis. HdloIse bleef Abelard liefhebben; hi' keerde zich van haar af.
Hun briefwisseling – later ontmaskerd als een literaire vervalsing – werd in 1841 in het Latin uitgegeven door Orelli.
In Idee 107o noemt M. Abdlard `een man meer – en
g
een mens dus!' en schrijft
v dat deze Heldise's
erder
`heerlyke geestdrift' beantwoordde met `theologischen wawelpraat en stinkend pedante preken over
dogmatiek en «deugd»' (vw vi, p. 716-717). Hi' citeert vervolgens enkele reels uit de briefuitgave
A bailard et Helofse, essai historique van Francois P.G. en
Pauline Guizot.
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In een brief aan P.A. Tiele d.d. 22 oktober 1875
noemt M. Abdlard een Infaamgemeen heertje', 'en
dat zijn alle eunuken, ook die zich slechts moralementparlant Fr. in geestelijke zin] lieten castreeren'
(vw XVIII,. *Mina Kriiseman
Ablaing van Giessenburg, Rudolf Charles d'-, 26
aril 1826 –13 maart 1904, geb. te Amsterdam, aangegeven als Rudolf Carel Meyer (hijzelf spelde
Meijer; zie hierover Over Multatuli, 1979, nr. 3,p. 57),
buitenechtelijk kind van een dienstbode, in 1861 officieel erkend als zoon vanJohanna Maria d'Ablaing
van Giessenburg. Op 18 apri11861 trouwde hi' met
J
osephine Maria A. Luken.
D'Ablaing van Giessenburg was van 1847-1849 werkzaam te Batavia bij de firma Krelinger, Diinler & Co
en de firma Maclean Watson & Co, sedert 185o boekhandelaar en uit ever te Amsterdam onder de naam
R.C. Meijer. In 1857 opende hi' zijn reeks `Boekerij
der vrije gedachte' met een eigen vertaling van Voltaires Examen important de MilordBolingbroke ou le tombeau du fanatisme (zie G.W. Huygens, `Voltaire en
zijn nawerking bij Multatuli', in: Over Multatuli,
1979, nr. 3, p.44-46). Verder gaf hi' in 186o een derde druk uit van La France mystique ou tableau des excentricites religieuses de ce temps (eerste druk 18
van
*Alexandre Erdan en in 1864 Le Testament de Jean
Meslier, Cure d'Etrepigny et de But en Champagne, decede
en 1733 (vw xi,p. 406-407). Zelf schreef hi' de studie
L'Evolution des idees religieuses dans la Mesopotamie et
dans l' Egypte depuis 4400jusqu'd moo avant noire ere
over vergelijkende godsdienstgeschiedenis. Het eerste deel hiervan verscheen in 1889; het werk werd
nooit voltooid.
D'Ablaing van Giessenburg was verder oprichter
van diverse tijdschriften, zoals de Verzamelaar (1852),
"Omnibus (1865) en Recht door Zee (1883). Ook gaf hi'
werkjes uit als Curiositeiten van allerlei acrd. Hi'j was
lid van de vrijmetselaarsloge Post Nubila Lux, waarin een aantalgeloofstwijfelaars zich verenigd had.
In 1855 richtte deze loge het tijdschrift De Dageraad
op, waarin M. in 1859 zijn "`Geloofsbelydenis' publiceerde. In 1856 werd d'Ablaing van Giessenburg
voorzitter van de vrijdenkersvereniging De Dageraad, die officieelgeen binding had met het gelijknamige tijdschrift. Dat werd nog eens onderstreept
door het feit dat d'Ablaing van Giessenburg in 1859
een eigen tijdschrift oprichtte, dat duidelijk radicaler van inhoud was, en zich meer metpolitieke zaken bezighield: de Tijdgenoot op het gebied der rede,
gewijd aan de bevordering der kennis van de hedendaagsche
mjsbegeerte, de leer der humaniteit en de emancipatie der
vrouw. D'Ablaing van Giessenburg bleef tot 1864
voorzitter van de vereniging De Dageraad; hi' werd
opgevolgd door *H.H. Huisman.
In 1861gaf hi' de brochure Max Havelaar! Een beroep
op de N ederlandsche vrouwen uit. Onder het pseudoniem Hagiosimandre trachtte de journalist "G.
Broens hiermeegeldelijke steun te verkrijgen voor
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de noodlijdende schrijver M. In 1862 publiceerde
d'Ablaing van Giessenburg – inmiddels bevriend geraakt met M. – diensgeschrift Over vryen arbeid, vervolgens de eerste twee bundels Ideeen (1862 resp.
1864), De Bruid daarboven 4864), de vierde druk van
de Minnebrieven (1865) en Herdrukken (1865), waarin
onder andere deJapanse gesprekken, Wijs mij de plaats
waar ikgezaaid heb en De Zegen Gods door Waterloo zijn
opgenomen. Van de laatste bundel kwam nog hetzelfde jaar een herdruk uit onder de titel Verspreide
Stukken. Om de uitgave van de Ideeen mogelijk te makengaf Jan Douwes Dekker d'Ablaing van Giessenburg in 1862 een voorschot van f moo,- (vw xi, p. 79).
D'Ablaing van Giessenburg verzorgde verder nog
enkele afzonderlijke uit avers van o.a. Wijs mij de
plaats. Als vlugschrift verscheen bij hem de Brief aan
Mevr.P... ("Pruimers).
Injuni 1864 betrekt M. de zolder boven de zaak van
d'Ablaing van Giessenburg in de Kalverstraat, waar
hi'j snel en regelmatig aan de tweede bundel Ideeen
werkt, tot hi' in oktober 1864 naar Parijs vertrekt
om mee te helpen aan een Franse vertaling van de
Max Havelaar, die *E. Reclus zou verzorgen. Op 16 december is hi' weer terug in Amsterdam, waar intussen de zolderkamergerieflijk is ingericht door
leden van De Dageraad, onder leiding van de reeds
genoemde oud catechiseermeester Huisman en de
timmerman Christiaanse.
De relatie tussen M. en d'Ablaing van Giessenburg,
die aanvankelijk kameraadschappelijk van aard
was, verslechtert in deze tijd snel. M. komt zijn belofte om regelmatig vellen kopij te leveren niet na
en d'Ablaing van Giessenburg – die zelf slecht bij
kas is – kan hem niet langer geld aan geld helpen.
Op 19 januari 1865 schrijft d'Ablaing van Giessenburg aan D. Koning dat zij een hevige woordenwisseling gehad hebben en vervolgens overeengekomen zijn dat hi' het eigendomsrecht zal kopen op alles wat hi' van M. heeft uitgegeven tot en met de
tweede bundel Ideeen, vel 1-16, voor f 60o meer dan
de voorschotten bedroegen (vw xi, p. 432-433). Verder zal M. in de toekomstf 4o per vel kopij ontvangen. Het aantal intekenaren op de Ideeen bedraagt
op dat moment 694. In deze tijd vindt de rampzalige geschiedenis plaats met de te Brussel vervaardigdeportretten ("portretten, verkoop van), die in de
boekwinkel van d'Ablaing van Giessenburg verkrijgbaar waren, maar die door de(te) hoe verkoopprijs
een aftrek vonden.
g
D'Ablaing van Giessenburg be on zich meer en
meer te ergeren aan het karakter van M. getuige de
volgende aantekening: `m. is een moderne Narcissus. Hi' is zoo verliefd op zich zelf dat hi' zijne gebreken als begaafdheden aanmerkt. (...) Bijna uitsluitend met zich zelf bezig bestaat het grootste gedeelte van zijn arbeid uit het likken van zijn portret
en het oppoetsen van den breeden vergulden list
dien hi' zelf er om gemaakt heeft' vw mai, P- 33-34).
Als Tine in het voorjaar van 1866 uit Brussel moet

vluchten, betrekt zij met haar dochter Nonnie op 29
maart de zolderkamer; M. bevindt zich op dat moment in Duitsland. D'Ablaing van Giessenburg
moetgrotendeels voor haar onderhoud zorgen tot
zij i li
junaar Milaan vertrekt.
Begin april 1866 stelt d'Ablaing van Giessenbutg M.
voor om diens opgelopen schulden te verrekenen
met het leveren van kopij voor zijn nieuwe blad Omnibus. `Stukken van uwe hand zouden het debiet van
dit blad stellig genoegzaam bevorderen, om mij in
staat te stellen, eerstens uwe schuld bij mime vrouw
en mij te del en en voorts in het bestrijden der kosten van woning en onderhoud voor uwe vrouw en
Nonnie, voorloopig ten minste, te voorzien'. Hi'
voegt eraan toe: 'Er zijn gebreken en verkeerdheden
genoeg op sociaal gebied dat ge niet beperkt behoeft
te zijn in uwe keus of verlegen over een onderwerp'
(vw xi, P . 574-575) . .'s honorarium zou hetzelfde
bedragen als voor de afleveringen van de Ideeen, namelijkf4o,- per vel. M. toont zich in een brief aan
Tine d.d.4 april 1866 die beledigd door deze `chantage'; hi' noemt d'Ablaing van Giesenburgs handelwijs `infaam' en d'Ablaing van Giessenburg zelf een
`canaille'. Bovendien vindt hi'j het honorarium een
lachertje. Hi' noemt de Omnibus een `voddig krantje'
en vervolgt:
`Nu moet je weten dat die Omnibus volstrekt geen
waarde heeft, en door myn medewerking waarde kryen zou. Als nu zoo'n krant daardoor een gevestigd
g
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.'
(vw xi, p. 576-577)
M. verbreekt

hierna het contact met zijn uitgever.
De laatste brief die M. van hem ontvangt is een aanmaning om zijn schuld van 305,75 te betalen (16 januari 1867, vw xii, p. 41). In 187o verkoopt d'Ablaing
van Giessenburg zijn Multatuli-fonds met de kopijrechten voorf 5000,– aan *G.L. Funke (vw xi', p. 66),
een bedrag dat, aldus de laatste, `mijn finantieele
krachten ver te bovenging' (brief aan M. d.d. zo augustus 1871, vw xiv, p. 602).
In december 1870 schrijft M. aan S.E.W. Roorda van
Eysinga dat hi' hem helaas geen portret kan sturen
aangezien de portretten in handen zijn van iemand
`die hem voor duizenden bestolen heeft' en hem desalniettemin aanmaant voor eenpaar honderd gulden(vw xiv, p. 263). Eveneens aan Roorda van
Eysinga schrijft hi' op n januari 1871:
Vat van d'Ablaing komt, is gewoonlyk leugen. Dat
oordeel kan ik verantwoorden, weisz Gott! Die kerel is
een komiek modelletje van beroerdheid. Ik zal by geleenheid zyn type eens schetsen. oLiberaal m'nheer!
g
Denk je dat ik wat om den zondag geef, den dag des
Heeren? Niets!» En... hy laat z'n bediende zeven dagen in de week werken, ter eere van 't Onbevlekt Uberalismer (vw xiv, p. 357)

ABRAHAM — ABRAHAMSZ

Enkelejaren daarvoor had M. d'Ablaing van Giessenburg in zijn Ideeen nog genoemd onder de even 'die
smaad verdragen om den wile der waarheid' (Idee
482, VW III, p. 2,3o-231). *F.C. Giinst
(Lit. M.[P.J.A. Meersmans], Rudolph Charles d'Ablaing
van Giessenburg (Firma R. C. Meijer, Amsterdam, Damrak
97)Persoonlijkeherinneringen. A Ismede d'Ablaing's omgang met Multatuli (Ed. Douwes Dekker) in de jaren 186o1866,geschetst uit bei der nog onuitgegeven brieven en
bescheiden, Amsterdam, 1904; Hidde R.J. van der
Veen, `Uit het kasboek van D'Ablaing', in: Over Multatuli
86 nr. 16, P . 54-70; T. Haan, 'Rudolf Charles
,
19,
d'Ablaing van Giessenburg', in: W oordenboek van Belgische en Nederlandse Vrijdenkers 1, Brussel 1979, p. 2961, Mara Keyser, 'De helse vruchtboom of hoe R.C.
Meijer in het boekenvak terechtkwam, 1847-1857',
in: De Boekenwereld, jrg. 10, 1 994, nr. 3, p.131-136. Portretten van d'Ablaing van Giessenburg zijn opgenomen in T. Haan, `Enkele verspreide biografische
dokumenten', in: Over Multatuli,1978, nr. 2, p. 58 en
in W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, ze druk
1987, p. no)

Abraham, heette Abram voordat God zijn naam veranderde (Genesis xvii: 5). M. spot in Idee 387 dat
men `een brede, hoe of diepe mening' kan hebben
over de betekenis van die twee letters (vw ii,. 566).
*Te ra(c)h

Abrahamsoffer, Abrahamgehoorzaamde God
toen deze hem beval zijn zoon Isaak te offeren.
Op het laatste moment verhinderde God echter de
offerande. In een aantekening bij Idee 1257 schrijft
M. dat er een `Abrahamsoffer'gebracht werd te Detmold, waar eengelovige zijn zoon de keel had afgesneden. De man had net wat bout opgestapeld en
was bezig het lijk daarheen te slepen, toen buren
het ontdekten en hem het lijk afnamen. Een voorbeeld van `godsdolheid5, aldus M. (vw vii,. 68o).
Eerder kwam deze gebeurtenis ter sprake in Idee
208:
`En, o schande, o vloek, o godvergeten, Hereloze brutaliteit van de Detmoldse politie... dien man hebben ze
in arrest genomen. Verbeeld u, Abraham op Moria, gekneveld als 9n misdadiger en voor een rechter ter instructie gebracht! (...) Maar weer moet ik betuigen
zo'n krankzinnige nader te staan, dan den half-gelovers. Ik beklaag dien man, maar ik begryp hem. Ik veracht de ellendelingen die met hun vroom gewawel
hem hebben gek gemaakt, zonder – let wel! – ooit hun
eigen kinderen den hals of te snyden.' (vw ii, p. 421)

Abrahamsz, Anna-0837-1908, dochter van

DD. ' s zuster Catharina, zuster van Sietske, Catharina en
Theo, ongetrouwd. DD. schrijft Tine op 27 maart
1861 over haar:
`Anna is ten huwelijk gevraagd door een jongen domine, maar 't is afgesprongen ik geloof door haar weifelen. Zij weet niet wat zij wil. Ja, neen, neen, ja. Zij is
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gedecideerd de minste van de drie, zoowel in kennis
als oordeel.' (vw x, p. 423)
Enkele dagen later schrijft hi':
`Die Anna is waarachtig in de war, ik geloof nu met
Siet en Catharina dat er een streep doorloopt. Zij heeft
mij een brief geschreven die wel lijkt te wezen van een
kind van tien jaar. Dit is te meer opmerkelijk omdat
Siet zoo bijzonder goed schrij ft.' (wsch. 3o maart 1861,
vw x, p. 427)
In 186o stuurt DD. Anna, die zelden met haar zusters en hem meeging naar het park, theater etc., zijn
toneelstuk De Bruid daarboven om haar `eenige verstrooijing te verschaffen' (vw x, p. 31o).
De krankzinnig geworden dochter (tehoorlyk bebraafheid, begoddienst en behuishoud') uit Idee
209 (vw II,p. 421) is op Anna geInspireerd (cf. brief
van DD. aan Mimi d.d. 20-26 maart 1863, vw xi, p.
114).
Van Anna is in 1993 Journaal eener Oostindiesche Reis.
De belevenissen van een tienjarigmeisje in 1847 en 1848
(red. Leonoor Kuijk e.a.; met een inleiding en slotbeschouwing door Marc A. van Al hen; Amsterdam:
Terra Incognito) verschenen.

Abrahamsz, Catharina-0835-1876, oudste dochter
van DD. ' s zuster Catharina, zuster van Anna, Sietske
en Theo. Zij trouwde met de scheepskapitein Pieter
Sorgdrager en kreeg twee zonen. Aan haar en haar
zus Sietske las DD in 1861 zijn Wijs mijdeplaats voor.
Ook leerde hi' deze beide zusters schaken. Aanvankelijk is hi' zeer ingenomen: zij is een `soliede opregte knappe meid, wij hebben haar miskend.' (brief
aan Tine d.d., 27 maart 1861, vw x, p. 423).
Enkele maanden later schrijft hi' Tine echter dat
Sietske thuis, met name van Cataharina, veel narigheid ondervindt door haar om an met hem:
`Catharina is in Den Haag geheel verkneed, en huilt
over de verdorvenheid van Siet, ofschoon zij vroeger,
even als Siet nu, klaagde dat haar vader zoo flaauw en
vervelend was. Je hebt dan ook geen begrip van die
gene, die dorheid, die verveling.' (vw x, p. 499)

Abrahamsz, Cornelis-0802-1879, geb. te Amsterdam, kwam in 1822 als stuurmansleerling op het
schip Maria bij kapitein Engel Douwes Dekker,
waardoor hi' in vriendschappelijk contact met de familie Douwes Dekker kwam te staan. Dit leidde in
1832. tot het huwelijk met DD.'s zuster Catharina. Na
haar dood in 1849 trouwde hi' met Helena Elisabeth
Onnen(18o2-1879).
DD. schildert diensgezin rond 186o aan de Geldersekade te Amsterdam in de Minnebri even als erg conservatief, bekrompen en verstikkend. Van 't Veer
vermeldt in Het leven van Multatuli (1979, p. n-28 en
noot 22) Abrahamsz' angst voor DD.' s bemoeizucht
(jaloezie) bij de opvoeding van zijn kinderen, als daterend van lang voor 186o.
(Lit. zijn dochter Anna Abrahamsz publiceerde een
Biographie van C. Abrahamszjr. en het ournaal eener
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Oost-Indiesche reis; over Cornelisz Abrahamsz en de
volgende leden van de familie Abrahamsz zie J. Pee,
Multatuli en de zijnen, Amsterdam, 1937, p. 410-422)
Abrahamsz, Sietske Cornelisdr.-, 1842-1912, dochter
van Multatuli's zuster Catharina. Zij maakte op 18jarige leeftijd een rote indruk op M.: zij stond model voor *Fancy in de Minnebri even (1861). M. leerde
haar nader kennen in juli/augustus 186o, toen Tine
en de kinderen – ingrote armoede – in Brussel verbleven. Op 12 augustus 1860 schrijft hi' Tine over
haar:
`Ik ga nog al dikwijls naar de Abrahamsj es. Kees en
vrouw zijn naar de Buthe. Cath. en Sietske alleen zijn
tehuis. Die Sietske is een engel van een meisje, ik heb
pleizier om met haar te spreken. Zij is lief en hartelijk.' (vw x, p. 283)
En op 17 september 186o:
`S. die ik voor een genie houd, of althans voor een bijzonder krachtige ziel. Ze is pas achttien jaar maar ze
heeft een lip die wil... peen, ze heeft geen lip. Ze is
puur leelijk uit overmaat van expressie in 't gelaat.'
(vw x, p. 314)
Wanneer M. na een verblijf van ongeveer twee maanden in Brussel medio februari naar Amsterdam terugkeert, verandert zijn verhouding met Sietske in
een liefdesrelatie, ondanks waarschuwingen van
Tine en verzet van Sietskes vader en stiefmoeder.
Hi' schrijft Tine op 27 maart 1861:
`Siet is heel hartelijk en zelfs hartstogtelijk. (...) Ik beken dat ik veel van haar houd. Tine, kind, hoe kan je
zoo achteruitgaan? En ik zeg haar altijd dat je daar boven bent! (...) 1k voel mij door het vurig gestel van Siet
zeer aangetrokken want, noch voor haar, noch voor
mijzelf, zoek ik deugd in flaauwheid van temperament, maar nooit heb ik u een haarbreed opgeofferd
noch in mijne gedachten noch in mijne gesprekken.'
(vw x, p. 423)

Vijftig jaar later publiceert Sietske haar `Multatuliherinneringen' in het tijdschrift Nederland (dl. 1,
191o, P. 73-94) . Vol ens haar mededelingen zou zij
`Hertogin van Sumatra' worden wanneer M. `Keizer
van Insulinde' werd: `Fens mij alleen treffende, verklaarde hi'j me in een soort extase, Keizer te willen
worden, en dat daarheen zijn politieke plannen leidden. Schriftelijk volgde uiteenzetting van de erfopvolging bij de inlandsche vorsten van Sumatra.
Geen zoons of dochters erfden den troop ,
maar de
zusters kinderen, en door Multatuli werd ik uitverkoren als Kroonprinses van Insulinde. Op de munt
van 't nieuwe Keizerrijk zou de beeldenaar mijn kop
vertoonen. Voorloopig zou mijn titel worden: Herto in van Sumatra' (a.w., p. 78). Zij vertelt dat haar
vader en stiefmoeder weinig sympathie voelden
voor 'de martelaar' en blij waren met diens voorstel
de beide meisjes schaken te leren omdat daarbij niet
gesproken werd. Over de brieven waarin M. zijn
denkbeelden overgodsdienst, staatkunde, zedenleer, vrouwenrechten enz. ventileerde, schrijft ze:

`Brieven en 't levende woord brachten me onder
eene begoocheling die me bezielde met een geloof,
dat bergen verzetten kon'.
Verder vertelt ze dat M. hetplan had om haar voor
f loo,- in de maand als secretaresse aan te stellen
voor het blad dat hi' samen met "dAblaing
van Gies'
senburg zou aan oprichten. Voor dat salaris zou zij
bovendien een klapper op de Ideeen vervaardigen.
Van haar dertiende tot en met haar zestiende had
Sietske eenparticuliere meisjesschool doorlopen,
waar zij de latere multatuliaan A.S. Kok als leraar
had. Multatuli stimuleert haar tot verder leren en
zo behaalt zij haar akte tot onderwijzeres, een akte
Frans lager onderwijs, en het diploma van hulponderwijzeres. Deze rang stond tussen die van onderwijzer en hoofdonderwijzer in. Op catechisatie bij
de doopsgezinde predikant Van der Goot, toont zij
zich zo kritisch, dat zegeen geloofsbelijdenis ma
afleggen. In 1863 vertrekt ze voor een stagejaar naar
een En else school. Ze treedt daar op als 'pupilteacher' voor Frans enpiano. Tijdens haar verblijf
daar ontvangt ze maar den brief van Multatuli, maar
Tine schrijft haar regelmatig.
In 1864 keert zij naar Nederland terug, waar zij op
28 augustus als eerste vrouw lid van de vereniging
*De Dageraad wordt (vw xi, p. 371). In oktober
houdt ze enkele voordrachten over de emancipatie
van de vrouw en nog in hetzelfde jaar bezoekt zij M.
die op dat moment bij d'Ablaing van Giessenburg
in de Kalverstraat woont. Zij wordt aangesteld als
secretaresse voor f 25 in de maand, wat ze slechts
eenmaal ontvangt. Voor dit salads zou zij de manuscripten van De Bruid daarboven en van de Woutergeschiedenis overschrijven.
In 1865 eist ze haar moederlijk erfdeel op, waarvan
ze een deel aan M. schenkt voor een reis naar een
Duitse speelbank met Mimi. Het overige geld
brengt Sietske naar Tine in Brussel. Weldra is Sietske in Amsterdam terug, waar ze twee jaar lang als
gouvernante werkzaam is bij *Koning, een vriend
van Multatuli. Sietske vermeldt dat zij in deze jaren
voorgoed het geloof in M.'s grootheid verloren heeft.
In 1866publiceert zij bij J.C. SchlOrnann, ongetwijfeld voor auteursrekening,
Eene Dames-theevisite en
Klaasje Zevenster. Zij ondertekent met S...A...Z. Zij
vertrekt in 1867 als gouvernante naar Indie. In juli
1870 trouwt zij daar met dr. Georg Julius Wienecke,
Duits legerarts in dienst van het gouvernement. In
1871 keert het echtpaar terug naar Europa, eerst
naar Duitsland, maar als spoedig naar Nederland.
Wienecke vestigt zich als huisarts in Aalten en later
in Oosterbeek. Hi' overlijdt in 1884.Van haar huwelijk en het overlijden van haar man stelde Sietske
Abrahamsz M. niet op de hoogte.
Over de affaire "Bogaardt schrij ft Sietske negen
jaar na dato een brief aan M.'s zoon Edu, waarin zij
hem tracht te troosten met de mededeling dat de
hoofdcommissaris vanpolitie zijn vader een 'formeel standje' gegeven heeft (cf. De W aarheid over Mul-
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tatuli en zijngezin, door 'De Schoondochter', 1939, p.
456).
Uit haar brieven aan Edu blijkt verder dat zij sterk
teen Mimi gekant was. In een brief van 3o augustus 1887 spreekt zij van 'de duivelsche Mimi'; Mimi
was M.'s 'boozegeest, die zich steeds storend op
zijn we had geworpen'. Van 'mane vrouwenjalouzie' was hier echtergeen sprake, beweert zij eveneens in een brief aan Edu: met Mimi is zij steeds
vriendschappelijk omgegaan.
Zij weigerde haar medewerking te verlenen aan de
Brieveneditie van Mimi: zij schrijft al haar brieven
`op last van Dek te hebben verbrand' (J. Pee, Multatulien de zijnen,1937 , p. 32.0; G. Stuiveling, `Uit het
Multatuli-Museum III; Een brief van Sietske', in:
Over Multatuli, 1979, nr. 4, p. 55-57).
Over de Minnebrieven merkt zij in haar Multatuli-herinneringen (p. 83) op: `Bij 't verschenen der Minnebrieven werd 't me zonderling te moede, wordende
ik ten tooneelegevoerd in klachten over 't ouderlijk
huis en de stiefmoeder, meest foutiefgeteekend.
Multatuligebruikte mij tot 't voertuig zijner indrukken en heeft me soms woorden in den mondelegd, die ikgeschreven noch gesproken heb.'
Op 18-zo december 1903 schrijft Sietske Abrahamsz
een laneg
brief aan haar oud-leraar Kok, die ook al
leraar van haar zoon Alexander wasgeweest. Deze
brief kangelden als een ruwe schets van haar in 1910
gepubliceerde `Herinneringen'. In 1903 was Sietske
Abrahamsz een invalide oude dame. Zij leed aan een
vorm vangewrichtsreumatiek en kon zich buitenshuis alleen verplaatsen in een invalidenwagentje.
De `Herinneringen' in tijd
schrift Nederland schreef
zij op verzoek van Kok, die enigszins mee redigeerde.
Haar beide zoons werden bekend:Johannes Cornelis Wienecke als stempelsnijder-beeldhouwer en
Carl Alexander Wienecke als rechter (de laatste stelde in 1902 de Registers op de Ideen van Multatuli samen).
(Zie over de tak Catharina-Sietske:.J
Pee, Multatuli
410-422.
en de zijnen,)
P4
Abrahamsz, Theodoor Swart-, 1848-191z, geboren
op het schip van zijn vader, Cornelis Abrahamsz, in
de buurt van het eiland Mauritius, jongste kind en
enige zoon van DD. ' s zuster Catharina, broer van
Sietske, Anna en Catharina. Hi' liet zijn naam veranderen in Swart Abrahamsz; de toevoeging Swart is
afkomstig van zijn grootmoeder, Anna Swart. Hi'
promoveerde in Utrecht bij de oogheelkundige F.C.
Donders (1818-1889) tot doctor in degeneeskunde,
later werd hij officier van gezondheid bij de marine
enging in die functie naar Indie. Teruggekeerd
stichtte hij een oogheelkundige kliniek in Maastricht en vertrok vervolgens weer voor enkele jaren
naar de Oost, waar hij onder meer werkzaam was als
garnizoensarts te Padang (1880) en Atjeh (1884), later
als scheepsarts (1885). Enkele maanden na de dood
van Swart Abrahamsz stierf ook zijn tweede vrouw.
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De twee (buitenechtelijk geboren)kinderen uit zijn
tweede huwelijk, Henriette D. (Hoogendijk-)Voorstad en Theodoor H.R.L. Voorstad, werden in huis
g
enomen door Edu Douwes Dekker en diens vrouw.
Zij speelden later een ondergeschikte rol in de polemiek tussenJulius Pee (Multatuli en dezjnen,
zijnen, Amsterdam 1937, p. 365) en "A.G. Douwes Dekker-Post van
Leggelo (De waarheid over Multatuli en zijn gezin, door
`De Schoondochter', 's-Gravenhage 1939, P. 54-58).
Als M. in de zomer van 1860 kennis maakt met de
kinderen Abrahamsz is Theopas twaalf jaar. M. is
erg met hem ingenomen, en noemt hem een juweel
van een 'on en' (brief aan Tine d.d. 7 juni 1861, vw
x,p. 469). Hi' schrijft verder over hem:
`Die Theodoor is een lieve trouwe jongen en knap ook.
Het is bewonderenswaardig hoe flink hij de ruwheid
van die moeder verdraagt, en volstrekt niet uit lamheid, maar omdat zij ne zusters hem dat, om de vrede,
verzocht hebben. Die vrouw is niet kwaad, zelfs heeft
zij veel goeds, maar ze is ruw. Wat ook lief is, dat is de
verhouding van Theo en Siet. Dat heb ik zelden zoo
gezien tuschen broer en zuster.' (brief aan Tine d.d. 3o
maart 1861, vw x, p. 427)
In 1888 verschijnt van Swart Abrahamsz' hand
Eduard Douwes Dekker (MultatulO.Eene ziektegeschiedenis (in artikelvorm verschenen in juli 1888 in De
Gids). Hierin tracht de schrijver een psychologische
analyse van M. te even; zijn oom zou een zenuwlijder geweest zijn. De zeven bundels Mean vormen
`eerie ziektegeschiedenis', de geschiedenis van een
`slepende, intermitterende exaltatie-toestand met
tijdelijke verheffingen en perioden van uitputting',
aldus Swart Abrahamsz. De voorstellingen van deze
zenuwzieke tewegen zich onophoudelijk om den
overprikkelde sexueelen sfeer'. Deze `overprikkeling' was de primaire oorzaak, `grootheidsphantasien, vervolgingsangst en speelzucht' waren
secundairegevolgen. Tenslotte schrijft hij dat M.
een `monstrum' was 'met een onevenredig ontwikkeld talent, om denkbeelden onder woorden te
brengen... Dat weergeven van indrukken was zijn
eenige kracht, zijn eenige bezigheid'. Swart Abrahamsz' artikel werd in de Nieuwe Gids veroordeeld
door F. van der Goes (Dr. Swart Abrahamsz over M ultatuli, Amsterdam 1888), Willem Kloos (`Dr. Th. Swart
Abrahamsz: Eduard Douwes Dekker', in: de Nieuwe
Gids, III, p. 468-474), H.J. Top Multatuli. Een valsche
diagnose van een dolenden gids, Amsterdam, 1888) en
Albert Verwey (`Dr. Swart Abrahamsz', in: de Nieuwe
Gids, III, P. 478-48o). Ook in andere periodieken en
brochures werdgereageerd op het artikel van Swart
Abrahamsz, onder meer door H.J.Betz, J. ten
Brink
,
L.G. Gerhard, *A. Gorter, *H.C. Muller, C.E. van Kesteren, T.C. van der Kulk,J.H. ROssing en A.H.E.
Douwes Dekker (zie A.J. de Mare, Multatuli-literatuur, Leiden, 1948, p. 93 e.v.).
In 1894 verschijnt Swart Abrahamsz' artikel 'Naar
aanleiding der Brieven van Multatuli' (Tijdspiegel, dl.
I,p. 269-303), waarin hij zijn standpunten verdedigt
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en nieuwe tewijzen 9 geeft voor de zenuwziekte
waaraan M. zou hebbengeleden.
Abruzzen, gebergte in Italie, deel van de Apennijnen,
het bergland van *Glorioso. In de Woutergeschiedenis maakt Wouter in zijn fantasie een uitstapje naar
de Abruzzen (Idee367, VW II, p. 537).
Academie van Amsterdam, opgericht in 1877. In dat
jaar schrijft M. Idee 1267, waarin hij de naar zijn mening negatieve invloed van de Duitse academie op
"Staring behandelt. In een noot voegt hij hieraan toe
dat hij uit de dagbladen had vernomen dat men `–
geperst zeker door de dagelyks toenemende behoefte aan middelmatigheid en banalen norm –' in Amsterdam bezig was `een prokrustes-bedje van de hier
bedoelde soort' op te richten (vw vii, P . 594).
Academien, door M. in Idee 1267 omschreven als:
`zekere inrichtingen, die misschien in halfbeschaafde Maatschappyen nog niet kunnen gemist worden,
maar 'n zeer nadeligen invloed uitoefenen op jongelieden van byzonderen aanleg' (vw vii, P . 594). In
een brief aan A.S. Kok verwijst M. naar deze `uitval
teen akademien' , waarbij hij opmerkt dat Kok noch
C. Vosmaer of hijzelf `zoo 9 n inrichting' bezocht hebben(6 november 1876, vw xviii, p. 485). In 1853 toen de *erfeniskwestie speelde – maakte M. nog
lannen om doctor in de Letteren te worden en zich
P
misschien in te laten schrijven bij een academie.
De term academie in de betekenis van `universiteit'
(vw
( vii, p.
komt verder voor in een noot bij Idee 1267
682); ingenoemd Idee spreekt M. van "t ding dat
Universiteitgenoemd words', en maakt hierbij melding van 'den hardnekkigen stryd dien 't sedert eeuwengewoon is te voeren teen universele
ontwikkeling' (vw vii, p. 596).
Achab, koning van Israel, 875-854 v.Chr., huwde met
de Tyrische prinses Izdbel, erkende officieel de eredienst van de Tyrische god Baal, waartegen de profeet Elia in opstand kwam. Izebel liet vervolgens
veleprofeten doden (1 Koningen: 17-20).
Achab wordtgenoemd in een preek van dominee
*Zaalberg (1 Koningen 18: 17-18; Idee 454, vw III, p.
198). M. behandelt dit bijbelverhaal in Idee io53b: hij
noemt het een `prachtstuk van beschryving, van
naieveteit en vooral van sarkasme 9 (slot Idee 10 a,
vw vi, P . 497) . Hi' citeert de passage waarin Elia, nadat hij voor Achab verschenen is, de profeten van
Baal uitnodigt bijeen te komen op de berg Karmel.
Vierhonderd en vijftig Baalpriesters krijgen vervolgens het vuur onder hun var ( =jone
) g stier niet aan.
God steekt Elia's altaar wel aan en het y olk slacht de
profeten van Baal bij de beek Kison (1 Koningen
18:17-40. M. schrijft hierover:
`Koning Achab had Elia verweten dat-i Israel 4<beroerde». Deprofeet wees die beschuldiging van zich af, en
beweerde dat de koning zelf oorzaak was van de
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moeilykheden waarin 't yolk verkeerde. Achab «had
de geboden des Heren verlaten, en de Baals nagevolgd». Elia vergiste zich. Baal, Bel, beduidt zo goed
«Heer» als de benamingen waarmee hyzelf gewoon
was 't Opperwezen aan te duiden. De twist had er dus
iets van, alsof men 'n fransman uitmaakte voor 'n afgodendienaar, omdat-i God aansprak met den naam
van Dieu.' (vw vi, P . 497-498)
Zoals Elia de Baalpriesters behandelde, zo zal M. in
de volgende Ideeen "Bilderdijk naar de `beek Kison'
voeren, `omdat ik dit voor m'nplicht houd omtrent
het door hem en de zynen bedrogen y olk' (vw vi, p.
500).

Achilles, zoon van Thetis en Peleus. Als zijn slavin
Briseis hem wordt ontnomen door Agamemnon,
trekt Achilles zich in wrok terug in zijn tent en weigert verdere deelname aan de Trojaanse oorlog.
n te t' wanneer de
Achilles komtpas weer `uit zijn
Trojanen dreigen het Griekse kamp onder de voet te
to en en zijn vriend Patroklos sterft bij het afslaan
van de Trojaanse aanval. M. vergelijkt zichzelf met
Achilles in Wijs mij deplaats (vw 1, p. 481).
Acht-en-veertigste veranderingen, "grondwet van
1848
Achtkante boer, de-, berucht dief en inbreker uit de
zeventiende eeuw,gevreesd vanwege zijn grote
kracht en behendigheid. Hi ' werd opgehangen in
Rotterdam. Zijn geraamte werd bewaard bij het
heelmeestersgilde te Amsterdam. Overleveringen
van zijn geschiedenis bleven lang in omloop, bijvoorbeeld dat hij met een vrouw in zijn armen over
de Goudsbloemgracht zou zijn gesprongen.
M. schrijft in Over vryen arbeid dat Aristides hem nader is dan de achtkante boer, 'al zy 't dan dat deze
m'n landgenoot was. `Partytrekken voor landgenoten omdat ze landgenoten zyn, noem ik zelfverheffing par ricochet [Fr. van de weeromstuit].' (vw H, p.
264-265).
1848, "grondwet van 1848
Acosta, Gabriel, 1591-1640, joods edelman uit Oporto, rooms-katholiek opgevoed, be on aan het geloof
te twijfelen en vluchtte daarop met zijn moeder en
broers naar Amsterdam. Zijn voornaam veranderde
hij daarbij in Uriel. In Amsterdam keerde hij terug
tot het joodse geloof, maar hij werd toen door de joden uit de synagoge verbannen vanwege zijn geschriften over een betere verklaring van de wet.
Aangeklaagd bij het college van Amsterdam, werd
hij enkele malen veroordeeld en werden zijn werkengeconfisqueerd. Daarop lee de hij zelfmoord.
Hi' is de held in het naar hem vernoemde treurspel
Uriel Acosta (1847) van Gutzkow.
In een brief aan een onbekende d.d. januari 1879
spreekt M. over zijn angst om naar Nederland terug
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te keren. Hi'j noemt daarbij het artikel van *Pierre
Bayle over Acosta vanwege het `vreselyke eener excommunicatie'(vw xix, p. 636).

Adinda, *SaIdjah en Adinda

Administratie van Indie, is `zo kunstig geworden,
dat niemand daaruit wijsworden kan', schrijft M. in
Idee 322 n.a.v. een rapport van de Tweede Kamer
Adair, sir Robert-0763-1855, Engels diplomaat, amwaarin staat dat er een bedrag van 115 miljoen gulbassadeur te Wenen, Constantino el en Brussel
den zoek is in de Indische administratie van 1836 tot
(1831-1835), waar hi' de tijdens de tiendaagse veld1842. 'Op, met, en door papier zullen ze terugkotocht voor Belgie gunstige condities bij de wapensmen' stelt M. het Nederlandse yolkgerust ("Van Bosstilstand wist te bedingen.
se). Hi'j voegt hier echter aan toe:
In Idee ioi6 wordt hi'j genoemd in de 'les' van 'den
`Maar intussen zullen de liberalen weer gebruik magoeden generaal "Cleerens' over krijgskunde (vw vi,
ken van die *duitenplatery, om de hoofdzaak terzy te
P . 300).
schuiven, dat is: de mishandeling van de indische bevolking. (...) De Javaan wordt mishandeld... dit gaat
Adam, volgens de bijbel de eerste mens, kwam tot de
ons goddienend Nederland niet aan. Er zyn onnauwzondeval door het eten van de vrucht van de verbokeurigheden in de administratie... dat roert de ziel.
den boom, sleepte het hele mensdom mee in zijn
Dat treft de fynste zenuwen van alle kruideniers die
val, tot de verlossing kwam door het bloed des kruigewoon zyn pruimen en krenten gelyk te behandelen.
ses. Deze 'leer der zaligheid' wordt door M. herhaalDat schreit ten hemel!' (vw ii, p. 511-512)
delijk aangevallen, o.a. in Idee 182, de geschiedenis
In een noot bij dit Idee schrijft hi' dat Van Bosse, die
van *Agatha.
dit tekort ontdekte, thans minister van Kolonien is.
' Gevonden is datgeld niet, en toch beweert niemand
Adam, Juliette-, 1836-1936, Frans schrijfster, tweelanger dat het verloren is.' (vw ii, p. 712).
maalgehuwd: haar eerste man was La Messine, haar
Op 9 november 1869 publiceert M. een ingezonden
tweede man heette Edmond Adam. Zij publiceerde
stuk in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage
onder hetps. Lamber (haar meisjesnaam was Lamover de door minister De Waal voorgestelde, en
bert). In 1888 was zij hoofdredactrice van de Nouvelle
door de heer Mirandolle in de Tweede Kamer verdeRevue toen "Meyners er de Légendes Orientales in publidi de scheiding van de administratieve en de rechceerde.
terlijke macht in Indie. Hiermee reageert M. op de
Op de Multatuli-tentoonstelling in 1910 ("Multatuliverdediging van dit voorstel door jj. Schneither in
tentoonstellingen 2.) werd haar portret ten onrechte
de NRC van4 november 1869. Hi' eindigt zijn betoog
als eenportret van Tine geexposeerd.
als volt:
g
(Lit. W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, 2e
`Ik verklaar uitdrukkelijk dat de scheiding van admidruk 1987, p. 227; Tristan Haan, 'Enkele verspreide
nistratief gezag en regterlijke magt de doodsteek is
biografische dokumenten', in: Over Multatuli,1978,
voor ons bestaan in Indie, doch beweer geenszins deze
nr. 2,, p. 45)
stelling in dit artikel betoogd, veel min bewezen te
hebben, daar het mij om velerlei redenen heden
Adeka, dochter van koning Egeron van Banda. Zij
slechts mogelijk is te waarschuwen, en te constateren
werd samen met Afron, haar beminde, door de Pordat er aan Havelaars eischen om REGT niet wordt voltugezen vermoord, waarna Van Neck wraak nam.
daan door het afzenden van regterlijke AMBTENAREN.
Egeron staat `aan Nederland zijn kroon en volken
Integendeel. Dat poem ik steenen voor brood geven!'
af. J.F. Helmers dicht in de vierde zang van De Hol(vw xiii, p. 677)
landsche Natie (1812): `Schoon is de teedre Adeke, in 's
levees lentebloei,/ Rank als de kokosboom in onbeAdmiraal, Aart-, Goedereede 1833 – Schoonhoven
dwongen groei./ Zacht is haar teder hart, dat steeds
1878, opgeleid voor onderwijzer werd hij, wegens
het weldoen streelde./ En mild, gelijk de grond in
gezondheidsproblemen, uiteindelijk directeur van
morgenlandsche weelde.'
het telegraafkantoor te Schoonhoven. Hi' was verIn een ingezonden stuk in de A msterdamsche Courant
der redacteur van De Nederlandsche Spectator. In 1862
van io december 1859 schrijft M. dat er nog steeds
publiceerde hi' de brochure Meet? over Multatuli (ps.
een bijzonder gesuis hoorbaar is in de nabijheid van
Arimaldi). Verderpubliceerde hi' 'Flakkeesche VerAdeka'sgraf, en de 'sentimentalist reciteert er de
tellingen' in het tijdschrift Eigen Haard en de maconsesquipedalische [=zesvoetige] verzen van Helmers'.
nieke roman Hoe hi' koningwerd (2 dln., Dordrecht
De reiziger, aan wie de plek wordt getoond, vindt er
1863). Zijn literaire essays werden in 1878 gebundeld
Adeka's landgenoten niet: die zijn namelijk uitgeonder de titel Oudheden.
roeid (vw x,p. 162). *Bandanezen
Admiraal was eengroot vriend van M., maar geen
kritiekloze bewonderaar. In de Tijdspiegel van 1875
Adele, hoofdpersonage in de "Likdoornvertelling
(III,p. 82) verdedigde hi' in het artikel `Dr. J. van Vlo(Idee 805-817, vw iv, p. 520-546). Aanvankelijk
ten op de ketterjacht' (fragmenten in vw xvii, P . 754noemde M. haar Adele Omnibus(d.i. voor allen), la7
ter Adele Pluribus (d.i. voor velen).
55) *J. van Vlotens Onkruid onder de tarwe. Verder
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plaatste hi' in 1876 in Nederland het uitvoerige
artikel 'Multatuli en zijne werken geschetse,
waarin hi' onder andere M.'s spot met de modernen
(*moderne theologie), diens grafschriften op "J.R.
Thorbecke en diens vertelling van de *Keulenaars
afkeurt.
Dit artikel sluit of met een `Zendbrief aan het jonge
Holland', waarin Admiraal de jeugd aanspoort in
M.'sgeest te werken. Hi' bespreekt hierin tevens de
machten die teen M. een strijd op leven en dood
voerden: de liberalepers, de geestelijken en de
staatslieden. Laten wij ons, aldus Admiraal, aaneensluiten rondom de man `wiens optreden ons een
weldaad was, wiens medeburgerschap ons hoer
verheft dan wij aan hem verdiend hebben'. Het artikel werd herdrukt in Admiraals Oudheden. In 1890
werd het toegevoegd aan Nog-eens: Vrye-arbeid, deel
III in Multatuli. Seriegoedkoope werken (1889-189o) van
de uitgeverij Gebrs. E.& M. Cohen (herdrukt als
Meesterwerken van Multatuli, 4 dln., 1900).
Admiraalpubliceerde in De Nederlandsche Spectator
(1875-1878) onder het ps. Paulus een reeks 'Brieven
aan 't 'one Holland', waarin hi' o.a. een dichter die
met God schermt, besot.
'Bravo' voor deze Paulus,
p
schrijft M. in Idee 1255 (vw vii, p. 523).
In 1876 publiceerde Admiraal verder nog het artikel
`E. Douwes Dekker en D. Post' in de Tijdspiegel (vw
XVIII, p. 257-268).
In 1878 zou M. op initiatief van Admiraal een zilveren bokaal met honderdgouden tientjes worden
aangeboden, tenslotte werd echter tot een obligatie
besloten(vw xix, p. 22-23; Atte Jongstra, De Multatulianen, 1985, p. 70-72).
Na Admiraals dood schreef Mimi, mede namens M.,
een condoldancebrief aan diens weduwe, Maria Maruerethe Admiraal-Dupain (19 november 1878, vw
g
xix, p. 603).
AdolfshiThe, café-restaurant op de gelijknamige heuvel ten zuiden van Wiesbaden op de weg naar Biebrich, waar M. in 1872 een kamer huurde om rustig
te kunnen werken (niet te verwarren met de Adolfsberg, direct ten noorden van het Kurhaus van Wiesbaden). Door M. in zijn brieven soms afgekort tot
A.H.(bijv. in een brief aan G.L. Funke d.d. 5 augustus 1872, vw xv, p. 3oo). Hi' verzorgde daar de correctie van de eerste bundels Ideeen en schreef er de
vierde bundel Ideeen. Op io augustus 1872 schrijft hi'
zijn uit ever Funke:
`Na Edu's vertrek zei ik aan Mimi: «zorg dat ik elken
dag stipt naar Adolfshahe ga.» En dat is geschied. Ik
heb op de kamer die ge gezien hebt, gezeten van 9 tot
3, 4, 1/25, zonder iets te kunnen doers. (...) Ik zit hier ongestoord, en kan geen beter kamer 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 sarkasme op m'n werkeloosheid.' (vw
xv, p. 306)

ADOLFSHOHE – ADVERTENTIE

Advertentie bij het overlijden van Multatuli, werd
geplaatst in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van zi februari 1887 (vw XXIV, p. 74) en luidt:
`Heden overleed te Nieder-Ingelheim bij Mainz, in den
ouderdom van bijna 67 jaren, de Heer EDUARD DouVVES DEKKER, geliefde echtgenoot van M. HAMMINCK
SCHEPEL.'

Advertenties bij het overlijden van een kind, In
Idee 176 besot
M. deze advertenties, die met name
P
in de Opregte Haarlemsche Courant verschenen:
`«Heden overleed ons jongste kindje. Ofschoon diep
getroffen, wensen wy te berusten. Wy buigen ons onder Gods hand...» Ik verzeker u dat ik altyd berust in
den wil van myn god, dat ik me altyd buig onder den
wil van myn god, en dat ik qr lopen zou om 't zeer curieus schouwspel te zien, van iemand die niet boog onder de noodzakelykheid, die niet berustte in haar wil.
Nooit heb ik in den oprechten Haarlemmer, die zo byzonder ryk is in zulke vrome ontboezemingen, gelezen: ons kindje stierf, maar wy laten 't er niet by.' (vw
II, p. 392)

Advertenties op spoorkaartjes, middel om `waarde
te scheppen', m.a.w. om veel geld te verdienen, uiteengezet in het slot van de Millioenen-studien (vw v,
P. 302-304).
M. bedacht hetplan om op spoorkaartjes betalende
reklame te latenplaatsen. In 1873 benaderde hi'
hiervoor regeringen van maar liefst 59 landen (aanvankelijk d.m.v. handgeschreven brieven, later
d.m.v. eengedrukte circulaire) alsook een vijftigtal
dagbladen over de hele wereld (vw xvi, p. 150-153).
Depublikatie van Millioenen-studien moest als patent
fungeren, met de inkomsten hiervan zou M. zijn
p
lan om Java te redden ten uitvoer kunnen brengen:
`Als Spoor-kaarten-inventie niets opbrengt, bedenk ik
iets anders. Ik moet geld hebben, veel en spoedig. Anders wordt America en verder gespuis uit de heele wereld baas op Java!' (brief aan S.E.W. Roorda van
Eysinga d.d. 16 september 1873, vw xvi, p. 188).
Reacties kwamen er van de regeringen van En geland(vw xvi, p.155), Saksen-Weimar (p.175-176), de
Verenigde Staten (p. 191-192), Baden (p. 197), Oostenrijk (p. 246) en Belie (p. 358-359). Alle regeringen reageerden echter afwijzend op het voorstel.
Jaren later schrijft M. aan Marie Berdenis van Berlekom dat hi' een brief van spoorwegingenieur B. de
on g heeft ontvangen, die hem meedeelde dat het
J
plan thans in Italie veel geld oplevert. Hi' vervolgt:
`Welnu, ik zeg over io jaar zal 't overal ingevoerd zyn
en honderdduizenden opbrengen! Het doet me genoegen omdat het den stempel zet op m'n beweren dat de
ware poezie zich grondt op werkelykheid en dus praktisch is.' (29 juni 1886, VW XXIII, p. 625)

Advertenties (van Multatuli), M. heeft verscheidene
keren advertenties in dagbladen geplaatst. Enkele
opmerkelijke voorbeelden hiervan zijn:
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ADVERTEREN – ADVOCATEN

1. advertentie in het A lgemeen Handelsblad van 4 februari 1862, ook opgenomen in enkele andere bladen(vw x, p. 584-585):
'Ik geef kennis aan 't y olk van Nederland, dat ik voor m0
heb liggen een Brief, waarin men mij dreigt met den
Verkoop van mijn oBoedel.» Mijn Boedel is: De
Kleéren mijner kinderen.
Anderen Boedel heb ik niet. Dat is weer UWE schande,
Nederlanders, dat is niet MIJNE schande. Eduard Douwes Dekker.'
Op deze advertentie doelt m, wanneer hi' in Idee 84
meedeelt:
`Ik heb gister een dertigponder afgeschopt, die me sedert vier jaren hinderde in 't zwemmen. (...) Die advertentie moet zo lang leven als m'n Ideeen.' (vw ii, p.
327)
2. advertentie in het A lgemeen Handelsblad van 7 februari 1862 (vw x,p. 587-588):
`Ideen van Multatuli.
Ik lees in ode Dageraad» eene oproeping om mij te steunen.
Die oproeping is niet van mij, of geschreven met mijne voorkennis. Ik lees in het Handels- en Effectenblad
eene dergelijke oproeping. Ook die is niet van mij en
evenmin geschreven met mijne voorkennis. Ix schrijf
mijne ideen, ik schrijf alleen mijne ideen, en wie iets
van mij weten wil, moet dat zoeken in mijne ideen. Proces van Lennep, strijd tegen droogstoppelari j , mijn oordeel
over Kerk, Staat, Huisgezin, Policiejustitie, Deugd, Zeden,
Geloof, of wat het zij... alles leg ik neer in mijn ideen.
Wat elders, direct of indirect in verband met mij of mijn
zaak wordt gepubliceerd, is voor rekening van wie 't
teekent of niet teekent. Ik schrijf alleen mijn ideen.'
3
. advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
18 september 1872, ook geplaatst in vier andere dagbladen (vw xv,p. 352):
`De ondergeteekende, vernomen hebbende, dat velen
in de meening verkeeren, alsof hij iets zou ontvangen
hebben van de gelden, die indertijd door de dusgenaamde MULTATULI-COMMISSIE te zijnen behoeve verzameld zijn, acht zich verplicht tot de uitdrukkelijke
verklaring: dat dit niet geschied is, en niet geschieden zal.
Hij meent alzoo gerechtigd te zijn, de welwillenden,
die hunne bijdragen tot het MULTATULI-FONDS hebben aangeboden, te verzoeken over hunne bij bedoelde Commissie gestorte gelden wel te willen
beschikken.'
. advertentie in De Amsterdammer van 28 november
4
1884, overgenomen door Het Nieuws van den Dag, het
Algemeen Handelsblad en de NRC, besproken in De Nederlandsche Spectator van 13 december 1884 (VW 3CXIII,
. 252, cf. brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau
P
d.d. 21 december, vw 3CXIII, p. 263):
`Door lezing van – zegge: door het lezen der werkj es
van – Multatuli zijn deftige heeren en aanzienlijke dames, jonge mannen en zelfs meisjes... verzoend geraakt met wat gemeen, gewend aan wat vuil is'. Aldus
staat (...) te lezen in De Protestant. Daar het Weekblad
misschien niet zoo algemeen verspreid is als om de

daarin verkondigde godsdienstig-vrijzinnige denkbeelden wenschelijk ware, meen ik ter bevordering
van heilzame zelfkennis 'n goed werk te doen, door de
niet vuile, niet gemeene, maar echt godsdienstig-vrijzinnige
bewering van genoemde redactie ter kennis te brengen van de velen die ze aangaat.'
De Dageraad (jrg. 36, 1884-1885, P . 479) neemt bovenstaand citaat over met het antwoord van de redactie
van De Protestant, dat zij zich `wellicht aan zekere onhandigheid schuldig gemaake heeft (vw )(xi'', p.
260-261).
5. advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad en overgenomen in verschillende bladen (15 november
1886, vw xxiii,p. 730):
`Om misverstanden uit den weg te ruimen, verklaar ik
dat de meeningen der SOCIAAL-DEMOCRATEN over de
middelen ter verbetering van den treurigen toestand,
waarin 'n groot gedeelte der bevolking van Europa
verkeert, mij voorkomen in hoofdzaak oNjuisT te zijn.
MULTATULI'

Deze advertentie is wellicht een reactie op het op 9
november verschenen bericht van "J. Hobbel in dezelfde krant(vw xxm, p. 728; *Domela Nieuwenhuis).
Adverteren, M. heeft zich herhaald afgezet tegen de
in zijn tijd opkomende advertentie-campagnes. Fabrikantenprobeerden hun produkten, door middel
van verhalen over de sensationele werking ervan,
aan de man te brengen. M. ergerde zich aan de goedgelovigheid van het publiek, dat deze produkten
kocht. D'Ablaing van Giessenburg schrijft in een
brief van 28 december 1861 aan M. over de de `snorkendste humbug van Holowaij ,
Moris and Sons,
duBarry of Hoff (vw x, p. 530-531). M.'s eigen poging via de advertentie-markt een kapitaal te verdienen mislukte jammerlijk. *Hoff "Holloway
*Rowland *advertenties op spoorkaartjes
Advocaten, zoeken niet naar waarheid, aldus M. Hi'
kent slechts twee advocaten die zich op grond van
pleidooien van hun tegenpartij overwonnen verklaarden: *Martinus des Amorie van der Hoeven en
*L.W.C. Keuchenius. Zij `toonden eerlykheid en
mensenwaarde hoer te stellen dan beroeps-traditie
of mooipraten' (Idee 709, vw Iv, p. 439).
In Idee714 noemt M. advocaten `onvermoeide apostelen der spreekzuche, het `zogenaamde omooi»
pleiten – by sommigen zelfs 't king pleiten – schynt
meer te betekenen dan het Recht' (vw iv, P . 443). In
Over Specialiteiten bekritiseert hi' het Nederlandse
aan de hand van
rechtssysteem en de isprudentie
jur
een aantal voorbeelden van rechtszaken met een
voor hem merkwaardige afloop, bijvoorbeeld de
zaak "Jut:
`De mannen van parket en balie menen aan de eer van
hun ovak» schuldig te zyn, de van-buiten geleerde
Rechten boven het Recht te stellen. (...) Waarheid is hem
niet wat inderdaad is, maar wat overeenkomt met de
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uitspraak van dezen of genen voorganger. (...) Hy
vraagt niet zo zeer wat er geschiedde, als wat er door dezen of genen gezegd en geschreven is over iets dat op het
gebeurde gelykt. F eiten zyn hem byzaak, 'n woord is
hem alles.' (vw v, p. 589)
M. had vooral moeite met deze rechtsregel van de jurisprudentie omdat hi' meer waarde hechtte aan een
natuurlijk rechtsgevoel dan aan geschreven wetten.
Juristen maken volgens hem de wetten met opzet ingewikkeld om zichzelf onmisbaar te maken. Meestalgebruikt M. de term juristery', een enkele maal
ook `advokatery':
`Door kooplieden, zeelui en krygsvolk werd het [Insulinde] gewonnen... door advokatery zal 't voor Nederland verloren gaan: de Van Twisten hebben eer van
hun werk! Parasieten van die soort nemen alle ereplaatsen in, matigen zich alles aan, voeren overal 't
hoogste woord, dringen zich overal op, maken zich
van alles meester.' (vw v, p. 621)
*Berryer Crdmieux
Aerssen, Francois van-, Heer van Sommelsdijk,
1572-1641, geb. te Den Haag, gezant in Frankrijk,
g
root viand van Oldenbarnevelt.
M. beweert in Pruisen en Nederland dat de mooie ogen
van mw. Van Aerssen, Petronella van Barre, een grote rolgespeeld hebben in de onderhandelingen met
koning *Hendrik Iv van Frankrijk (vw iv, p. 15). In
een noot vervolgt hi':
`Ik meen zelfs my te herinneren dat Sully den aankoop
der heerlykheid Sommelsdyk in verband brengt met
het savoir-faire van Aerssen of liever van diens vrouw,
maar ik heb dat werk niet by de hand om 't na te
slaan.' (vw iv, p. 92)
Maximilien de Bethune hertog de Sully (1560-1641)
was minister onder koning Hendrik iv. M. refereert hier aan diens Mtmoires (verschenen vanaf
1638).
Agatha, de vrouw wier geschiedenis verhaald wordt
in Idee 182 (vw ii,p. 397-40o). Zij geldt als voorbeeld
van een vrouw die zich vrijgemaakt heeft. Het verhaal stelt 'in 't Licht (...) wat de vrouwen te danken
hebben aan den bybel' (vw ii, p. 397). De kleine Agatha was lief, goed en vroom. Zij leefde christelijk tot
op haar achttiende jaar een (ongelovige) jongeman
kwam die teen haar van liefde sprak. De dominee
en Agatha antwoordden met geloof:
`de verliefde jonkman moest, om nu recht precies te
weten wat een Christelyk huwelyk was, nalezen: Mattheus xix! En na dien tyd zag Agatha in, dat niet al het
Christelyke, schoon, rein, verheven is. Nog enigen tyd
bleef ze een goed meisje. Ze is 'n verstandige, goede
vrouw geworden... maar – of liever want – Christin is
ze niet meer.' (vw ii, p. 400)
Dezeparabel is een parafrase van het verhaal van de
heilige Agatha van Catania: zij wees (met verwijzing
naar haar `mystieke verloving' met Jezus) een huwenzoek van een niet-christen of en moest dit,
lijksaa

AERSSEN — A(I)JER

na zware vernederingen en folteringen, met haar leven betalen.
Aglaja, het mode- en handwerkperiodiek waarvan
sprake is in de Max Havelaar. De naam is ontleend
aan MI van de drie Chariten of Gratien, de Griekse
godinnen van de bevalligheid. Dit `tijdschrift voor
dames' verscheen vanaf 1835 en werd tot 1857 uit eg
even door "A.c. Kruseman. Aan dit laatste refereert
M. wanneer hi' spot dat Kruseman de `onsterfelijke
Aglaia geschapen' heeft (brief aan Mimi d.d. 2 en 3
mei 1862, vw X, p.639).
Als bediende bij een boekverkoping laat Sjaalman
de Aglaja vallen. Droogstoppel ziet hierin een aanwijzing
vo onbekwaamheid:
or diens
`Frits zei (...) dat een heer die daar het opzicht scheen
te hebben, hem bekeven had omdat by een paar jaargangen van de Aglaia had laten vallen, wat ik dan ook
zeer onhandig vind, want dit is een allerliefste verzameling van dameshandwerken. Marie heeft het samen
met de Rosemeyers, die in suiker doen. Ze knoopt er
uit... uit de Aglaia meen ik.' (vw i, p. 46)
(Lit. L. Ross, Vaarom liet Sjaalman de Aglaja vallen?', in: Weerwerk, Opstellen aangeboden aan proldr.
Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam,)
136142).
Agrarische wet, wet die in 1870 tot stand kwam onder minister *De Waal. Deze wet bepaalde dat op
Java alleen woeste gronden (voor een periode van 75
jaar) inparticulier erfpacht mochten worden gegeven. De bebouwde gronden bleven in bezit van de
inheemse bevolking. Samen met de suikerwet van
hetzelfde jaar, waarin de verplichte aanplant van
suikerriet werd beeindigd, betekende deze wet het
einde van het "Cultuurstelsel.
Agrippina, de 'on ere, geb. 16 n.Chr. te Keulen (vandaar ook: Colonia Agrippina), dochter van Germanicus en Agrippina de oudere. Haar zoon, keizer
Nero, liet haar ter dood veroordelen, omdat zij Brittanicus in zijn plaats wilde stellen. Op dit laatste
zips eels M. wanneer hi' n.a.v. de geschiedenis van
*Octavia schrijft dat Nero enkele jaren later niet `zoveel omslag' met zijn moeder maakte (Idee loi8, vw
VI, p. 3o6; zie ook Idee 1019, vw vi, p. 306-307).
Ahasveros,
1.de Hebreeuwse naam voor de Perzische koning
Xerxes (485-465), wiens leven onderwerp van het toneelspel A hasveros ofHamans onder an van *Schubart
is.
2. *De WandelendeJood
A(i)jer Bangies, residentie op Sumatra's Westkust,
metgelijknamige hoofdstad, ten zuiden van *Natal.
In D.D. ' s tijd was *A.L. Weddik er resident. Hier
speelde de zaak "Si Pamaga.
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A.J., — ALCHIMIST

A..
van
J, "Deyssel , Lodewijk
Alang-alang, 'net, reuzen- of prairie-gras. Het is vaak
zo hoog dat 'n man te paard er zich in verbergen
kan. De benaming op Sumatra is riemboe, wat daar
ook wildernis in 't algemeen betekent.' (noot 141 uit
1881 bij Max Havelaar , vw I, p. 358).
Alberdingk Thijm, Josephus Albertus-,1820-1889,
hoogleraar aan de Academie van Beeldende Kunsten
te Amsterdam, letterkundige en geschiedschrijver.
Hi' was een van de grote voorvechters van de roomskatholieke zaak in Nederland. M. roemt hem in de
Divagatien als:
`een man dien ik hoger schat dan de meeste myner zogenaamde geestverwanten (...). Zyn politieke en godsdienstige gevoelens, de architectuur zyner frazen, de
eigenaardigheid van zyn bewysvoering, de keus der
onderwerpen die hy behandelt, zyn styl — hy is namelyk een der zdér weinigen die 'n styl hebben — (...)
z'n spelling, zyn oordeel over geschiedenis, zyn opvatting van kunst, (...) alles is gotisch in dien man, alles
consequent, ergo: alles eerlyk, en met terugzicht op onze definitie van het woord: liberaal.' (vw v, P . 347)
Alberdingk Thijm schreef onder de veelzeggende titel `Een mislukt drama' een beoordeling van Vorstenschool in de Dietsche Warande (1875; in hetzelfde jaar
ook als brochure verschenen bij C.L. van Langenhuysen, Amsterdam), waarin hij het stuk 'Van den titel
of tot de laatste aanteekening"eene kakografie'
noemt.
In een brief aan G.L. Funke d.d. 19 apri11877 noemt
M. Alberdingk Thijms vertaling van Borniers' Dockter van Roelant een `prul', waarna hij vervolgt dat hij
echter voorzichtig moet zijn `omdat deze welgemeende opinie allicht zou gehouden worden voor 'n
uitvloeisel van racune omdat hy Vorstenschool zoo
ongunstig beoordeeld heeft' (vw xvin, p. 661). "La
Mascotte
Alberdingk Thijm, Karel Joan Lodewijk-, *Deyssel,
Lodewijk van
Albert, personage uit Vorstenschool, de verloofde van
het naaistertje Hanna. Hi' is den van de vertegenwoordigers van het ' yolk', hoewel zijn beroep – hij
is schrijver op het departement – hem vrij hoog op
de maatschappelijke ladder plaatst. Naast zijn werk
schrijft hij gedichten; hij is een 'urist'. In het vierde
bedrijf reciteert hij een van zijn poeticale gedichten:
`Daar is een kracht, uit hoger kracht gesproten,/Die 't
zinkend hart des mensen schoort,/Die 't opvoert naar
een hoger oord,/Die 't vastklemt, als de stam z'n loten,/Als moederarmen 't schreiend wicht,/Aan de eerste bron van liefde en licht.' (vw vi, p. 72-73)
Albumversjes,
1. Vlak voor zijn vertrek naar Indie in 1838 schreef
DD. het verse 'In den vriendenrol van den Heer A.C.

Kruseman'. De laatste strofe hiervan luidt:
`En gij, mijn vriend, door wien dit blaadje wordt bezeten,/Neem met dit blad, mijn hart, mijn vriendschap
willig aan!/En hoe 't op aarde dan met Uwen vriend
moog gaan,/Schenk me in Uw hart een plaatsje, en wil
mij nooit vergeten!' (vw viii, p. 58)
In zijn "'Brief aan A.C. Kruseman' uit 1851 (vw ix, p.
153-154) herinnert M. Kruseman aan dit albumversje.
2. Gedicht van DD. voor *Caroline Versteegh. Het dateert uit 1841 en is opgenomen in vw viii (p. 87).
3. Gedicht van DD. voor de 12-jarige "Cornelis (Kees)
de Mooij uit Poerworedjo die voor onderwijs naar
Nederland werdgestuurd. Het dateert van 27 november 1847 en bevat de reels:
`Tracht naar kennis; volg de wetten/Van getrouwheid,
deugd en eer;/En kom eens met 6pauletten,/Knevels
en diploma's war.' (vw ix, p. 38-39)
In oktober 186o zag DD. hem terug in Amsterdam.
Kees was inmiddels officier vangezondheid in Middelburg geworden (brief aan Tine d.d. 27 oktober
186o, vw x,I). 346).
4. Gedicht van Abraham des Amorie van der Hoeven
jr. voor zijn jeugdvriend DD. Het gedicht begint als
volt:
g
`Neem van mijn vriendenhand dees onbesmette bladen/E n neem opnieuw mijn vriendenhart er bij:/Hou
van der zonden smet het blad uws levens vrij/En wandel op bebloemde paden.' (vw viii, p. 59)
DD. nam het op in zijn Millioenen-studien en voegde
eraan toe: `Ook hy maakte verzen, en schone, als hy
wilde. Een staal? Ziehier, enproef er uit hoe de
Krummacherse zekerwetery daarin voorheerst'. (vw
v,0; *Krummacher)
5
. *De Molenaar van Sans-Souci
6. "Hetgebed van den onwetende
Albuquerque, Alfonso d'-, 1453-1515, Portugees admiraal, vestigde van 1503-1511de Portugese macht in
Voor-Indie en stierf te Goa aan de Westkust. M.
vroeg op 22 oktober 1875 aan P.A. Tiele of het geen
Hollandse naam was, afgeleid van Ouwerkerke (vw
XVIII, p. 57).
Albuquerque is echter de naam van een stad, tegenwoordig aan de Spaanse zijde van de Portugese
grens, alwaar zich het stamslot van de hertogen van
Albuquerque beyond.
Alcasar, Theresa van het, toneelnaam van Emma Valadon,1837-1913, toneelspeelster, zangeres en leidster van het Alcasar Theater in Paris. Ze werd
bekend door haarportrettering in Odeurs de Paris van
"Veuillot.
In een brief aanJ.N. van Hall d.d. 15 december 1875,
schrijft M.dat 'Therese van 't Alcazar' het `mooi-vinden' van slecht acteren in de mode heeftgebracht
(vw XVIII, p. 154-155).
Alchimist, "goudmaker
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Alcibiades, ca.450-404 v.Chr., beroemd Atheens veldheer en staatsman, neef van Pericles die hem opvoedde, leerling en vriend van Socrates. In de
Atheensegeschiedenis geldt Alcibiades als het
schoolvoorbeeld van degeniale en briljante man
met een tomeloze eerzucht en machtsdrift en zonder de rem van eengeweten. Met zijn te grote eerzucht, egoIsme en zucht naar avontuur zorgde hi'
voor – vaak Onnodige – strijd en onrust in Athene.
Hi' werd uiteindelijk verbannen en na veel omzwervin en in Perzie vermoord. Plutarchus verhaalt in
zijn Vitae (`Alcibiades', 192, II) hoe Alcibiades als
kind eens op straat met bikkels aan het spelen was,
toen er een kar naderde. Alcibiades vroeg de voerman even te wachten omdat zijn worp terechtgekomen was in de baan van de kar. De voerman
weigerde dit, waarop de andere kinderen opzij gingen. Alcibiades daarentegen wierp zich voor de kar
op de grond en zei de voerman door te rijden. De
man werd bang en keerde zijn wagen. In een brief
aan Mimi van 27-28 juli 1863 herinnert M. aan dit
verhaal:
qk streefde naar magt dus, en vaak speelde ik in dat
streven. Wel zeker, ik speelde er mee als Alcibiades die
niet woil dat die koetsier claar zou langsryden, en daarom dwars voor de paarden op den grond ging liggen
(...). Helaas, 't slot was dat-i ellendig omkwam, zonder
iets degelyks te hebben uitgevoerd, en ik geloof dan
ook dat Alcib. weinig meer bezat dan wat zucht naar
(problematiese) eer. Want heer zyn, regeren, bestemmen en beslissen, heeft weinig waarde als 't op zyn
hoogst aantoont hoe laag er werd gebogen door de beheersten. 1k geloof inderdaad dat myn eerzucht edel
is, en dat ik het goede wil.' (vw xi, p. 17o)
Aan C. Vosmaer schrijft hi' op 23 februari 1874:
`NaIf was ik toen ik, dood-arm, m'n ontslag nam te Lebak! Als Alcibiades voor 't rytuig, meende ik dat men
my niet overryen zou met... broodsgebrek. Wat 'n
hoogmoed!' (vw xvi, p. 430)
In de Millioenen-studien heeft M. het over kinderen
die na Alcibiades te latsoenlyk' zijn `om pret te hebben op den publieken weg' (vw v, p. 2,7).
Ook in de Minnebri even komt Alcibiades ter sprake:
in het tweede sprookje schrijft M. dat zijn personage
Chresos waarschijnlijk verwant is aan Alcibiades,
`een te vroeg geboren Fransman' (vw ii, p. 104). In.
Idee452 beweert hi' dat Socrates Alcibiades ongeschikt achtte voor een `hoog staatsambt' omdat deze
`hetjuiste cyfer der Atheense inkomsten niet noemen kon' (vw III,p.175). In Over Specialiteiten bekritiseert M. Alcibiades' handelwijze; hi' protesteert
echter `teen de wyze waarop de ander hem z'n onbevoegdheid, zyn gebrek aan specialiteit, voor de voeten wierp' (vw v, P. 491).
Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt
Blyspel van Multatuli, onder deze titel werd het
onvoltooide toneelstuk van M. in 1891 uitgegeven
door Mimi Douwes Dekker-Hamminck Scheel bij
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W. Versluys te Amsterdam (vw vii, p. 638 e.v.). Het
moetgeschreven zijn tussen oktober 1872 en december 1876. Aanvankelijk was M. positief over zijn
voornemen een blijspel te aan schrijven, maar dit
bleek aliens een uiterst moeizame opgave. Op ii
maart 1873 schrijft hi' aan J.N. van Hall:
`Verbeeld u, ik ben m'n uit ever [Funke] 'n Blyspel
schuldig. En ik kan maar niet beginnen: ik durf niet!
Dit is de zuivere waarheid. Nu moet men daarby weten dat de «comedies» (????) van Moliere my niet bevallen. V.d.Berg's «Neven» ook niet. En ik zie tot nog toe
geen kans de dingen die me daarin niet aanstaan, beter te maken of te vermyden. Daarom kan ik in waarheid zeggen dat ik niet durf.' (vw xv, p. 671)
Aan C. Vosmaer schrijft hi' dat het werk bemoeilijkt
wordt doordat hetgenre van het blijspel in Nederland niet bestaat:
`We hebben geen tweeden persoon. We loo en de kamers niet in en uit, en ook de huizen niet. We hebben
geen vocatief voor ongetrouwde dames. (...) Er zou,
meen ik, voor ons hollanders, een heel nieuw genre moeten geschapen worden, en dat genre kan ik niet vinden. 't Moet toch kunnen, dunkt me. Ik zoek als jaren!'
(wsch. begin 1874, vw xvi, p. 419)
In de zomer van 1876 voegt hi' aan deze belemmerende factor nog toe dat het Nederlandse publiek,
dat in een oorspronkelijk stuk `een
verschil weet te
g
maken tusschen straat of salonwaarheid en artistieke
waarheid', voltooiing van het stuk bemoeilijkt en
dat 'de V.Vlotens'(*J. van Vloten) zijn stemming om
te schrijven hebben bedorven (brief aan P.A. Tiele
d.d. 14 juli 1876, vw xvm, p. 413)
Het onderwerp wordt ook regelmatig ter sprake gebracht in brieven aan G.L. Funke(o.a. in een brief
van 18 maart 1873, vw xv, p. 684) en aan *Le Gras en
J. Haspels, die het stuk zouden aan opvoeren. In
1875 verneemt M. van uitgever j. WaltmanJr. dat het
stuk klaar zou zijn (cf. brief aan Waltman Jr. d.d. 15
september 1875, vw xviii, p. 35). Op to januari 1877
verschijnt er zelfs een bericht in de Nederlandsche
Kunstbode waarin wordt aangekondigd dat het blijspel waarschijnlijk op korte termijn 'ter opvoering
gereed' zal zijn (vw xviii, p. 62o). Hoe men aan dit
bericht komt, weet ook Mimi niet (brief aan A.C.
Loffelt d.d. 17 maart 1877, vw xvin, p. 647-648).
De fragmenten werden in 1891door Haspels ten tonelegebracht; later werden ze nog opgevoerd door
het Rotterdamsch Tooneel(19°7) en op de Multatuli-herdenkingsdag van 7 mei 191o, met Alida Tartaud in de titelrol.
Een diplomatische uitgave van M.'s manuscript
werd verzorgd door H.H.J.de Leeuwe in Multatuli,
het drama en het toneel (Amsterdam, 1949, p. 281-326).
Alembert,jean le Rond d'-,1717-1783, Frans wiskundie en filosoof. Samen met andere "Encyclopedisten worth hi' in Idee 482 genoemd als `arbeider op
het woeste veld' der wijsbegeerte (vw III, p. 22.8-2,30).
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Alexander de Grote, 356-323 v.Chr., zoon van PhilipP us II (M. noemde hem daarom ook wel Alexander
Philipse), opgevoed door Aristoteles, koning van
Macedonia in334, veroverde Griekenland, KleinAzie, Syrie, Egypte en Perzie, drong door tot VoorIndia. Zijn daden werden verhaald en verheerlijkt
in de middeleeuwse Alexander-romans, in Nederland doorJacob van Maerlant (A lexanders Geesten, ca.
12.58-1260). In 333 v.Chr. hakte Alexander te Gordium (vandaar Gordiaanse) een ingewikkelde knoop
met zijn zwaard door. Wie in staat bleek de knoop
los te maken, zou de wereldheerschappij krijgen.
Vie wil Alexander spelen by dezen knoop?', schrijft
M. in Idee452 (vw iii, p.162). In Over Specialiteiten
noemt hij het een labeltje' dat Alexander op zijn
sterfbed de `waardigste' tot opvolger zou hebben benoemd (vw v,p. 555).
Als Alexander Philipse komt hij voor in Idee 1049,
waarin M. over de kleine Wouter – die een wereld
van kennis veroveren wil – schrijft:0', die onverzadelyke Alexander Philipse in z'n nachtjurk!' (vw vi,
P. 424). *Diogenes
Alexander D.M.,pseudoniem van Jhr. A. de Meij van
Alkemade, auteur van De Bijbel, beschouwd in zijn eigenlike waarde (3 dln., Amsterdam,1859). In Idee 482
wordt hijgeprezen als een van de even 'onder ons,
die smaad verdragen om den wille der waarheid'
(VW III,. 230).
Alexander Philipse, *Alexander de Grote
Alexandrijn, klassieke versvorm voor drama en heldendicht. M. schrijft op 9 december 1876 aan J.N.
van Hall dat hij deze versvorm niet 'behagelyk
vindt': "t Is me onmogelyk 'n fransche «classique»
anders te lezen dan om kritiek te maken. Voor genoegen nooit. Altyd hindert my de «facture» [=makelij, maakselP (vw xvin, p. 564).
Alfoeren, bewoners van de binnenlanden van
Celebes, ook welgebruikt als verzamelnaam
voor diverse volken en stammen in het oostelijk
deel van Insulinde, de Molukken en de Aroe
Eilanden. In noot 136 (1881) bij de Max Havelaar
schrijft M.:
"t Woord aliforoe, alifoeroe, harifoeroe (alfoer) heeft
in den Noordhoek van Celebes, in den gehelen Moluksen Archipel, en op Nieuw-Guinee, dezelfde betekenis, of althans die van bewoner der binnenlanden. 't Is
dus eigenlyk geen yolks- of stamnaam, gelyk door
sommigen gemeend wordt, maar wordt – evenals 't
woord Nederlander – dikwyls als zodanig gebruikt.'
(vw i, p. 355-356)
Verder komen de Alfoeren ter sprake in een aantekening bij Idee 531, waarin M. schrijft:
`Door my uit het veld te slaan, zou men het godsryk
meer bevoordelen, dan door het dopen van duizenden en duizenden Alfoeren. Het jonge geslacht heeft
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er recht op, dat z'n voorgangers bewys geven van
de levenskracht hunner stellingen.' (vw in, P. 438)
Algemeen dagblad van Nederlandsch Indie, in
1872 opgericht door *C. Busken Huet. In zijn addenda van 1882 bij Nog eens: Vrye Arbeid neemt M. een bericht uit de Semarangse Locomotief van 31 januari van
dat jaar op. Het betreft een verzoek aan de gouverneur-generaal van een man in grote armoede die
zichzelf aanbiedt voor de functie van `gouvernemens beul'. Het A lgemeen dagblad van Nederlandsch Indie spreekt hierbij de wens uit om 'alle onbemiddelde Europeanen uit India naar Nederland terug te
zenden'. M. noemt het 'een bydrage tot de kennis
der soort van beschavers waarmee de liberalistische
begrippen 't ongelukkige Java begiftigen' (vw v, p.
478-479).
Algemeen Handelsblad, liberaal blad, opgericht in
1828. M. schrijft in Idee 128 dat het blad nooit een
stuk zou opnemen teen "Vrije Arbeid (vw ii, p.
346). In Idee 3o9 lezen we dat de krant een onbekende had voorgedragen voor de Kamer omdat hij `zo
byzonder liberaal' was (vw ii, P . 499-50o).
*Huldeblijk
Algemeen kiesrecht, Na de grondwetsherziening
van 1848 kwam het algemeen of rechtstreeks idesrecht tot stand, waarbij de leden van de Tweede Kamer door de meerderjarige belastingbetalende
burgers werden gekozen. `daar nu m'n Papa zegt
dat ze Algemeen Stemrecht hebben zullen, zal 't gebeuren ook', zegt Fancy in de Onafgewerkte Blaadj es.
Ze vraagt zich echter of of `spekpannekoeken wel zo
heel nadelig zyn voor 'n zieke als er tOch geen kans
is op herstel' (vw vii, p. 749).
M. gebruikt ook de schampere uitdrukking `allemans-meekakelen': 'Het uit de veranderingen in '48
voortgevloeid allemans-meekakelen werkt, ook in
India, desorganiserend.' (noot 116 uit 1881 bij Max
Havelaar, vw I,p. 35o) In noot 131(1881) bij de Max Havelaar lezen we:
Vat – onder veel andere redenen – alle verbetering in
den weg staat, is onze Kieswet. Het bederf in den Staat
(...) dat thans allerwege erkend wordt, is niet te genezen
voor we van dat immoreel en onpraktisch thorbeckiaans vod verlost zyn.' (vw i, p. 353)
Ook in Over Specialiteiten gaat M. in op (de nadelen
van) het algemeen kiesrecht:
`De specialiteit-fabriekheer, al weefde by nooit lets anders dan slaapmutsen, stemt in marinezaken even onbeschroomd en met gelyken invloed op den uitslag,
als de marine-specialiteit over kwestien van industrie,
handel of landbouw.' (vw v, p. 522)
De enige mogelijkheid tot gedeeltelijk herstel van
deze situatie ziet M. in `al
gehele afschaffing van census
en incompetentie: , waaraan hij toevoegt: `Ik ga in dit
beginsel verder dan iemand, daar ik beweer dat ook
aan tuchthuisboeven enpublieke vrouwen het recht
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van stemmen moet worden toegekend.' (aantekening, vw v, p. 641).
In Pruisen en Nederland omschrijft M. de `vruchten'
van het algemeen kiesrecht: 'De toestand van het
Volk is ellendig; de financien zyn in slechten staat;
er heerst een Babel van verwarring in het beheer van
Indict, dat ontevreden en onrustig is; eindelyk (nu
met Bosscha's woorden:) «degevaren waaraan wij...
blootstaan, zijn in den tijd dien wij beleven, groter
dan ooit», en: qhet is met onze militaire verdedigingsmiddelen jammerlijk gesteld».' (vw iv, p. 86)
Bij de Grondwetsherziening van 1887 werd bepaald
dat de leden van de Tweede Kamer konden worden
gekozen door de `mannelijke ingezetenen, tevens
Nederlanders, die door de kieswet te bepalen kenteekenen vangeschiktheid en maatschappelijken
welstand bezitten'. Pas in de Kieswet van 1917 werd
krachtens de nieuwegrondwet algemeen kiesrecht
voor mannen toegekend; in 1919 ook voor vrouwen.
*Grondwet van 1848 "parlementair stelsel "welzijn
des yolks "Tweede Kamer *democratie

Algemene Rekenkamer, instelling belast met het
toezicht over het beheer van 's landsgeldmiddelen,
waar DD. het eerst te werkgesteld werd na zijn aankomst in Batavia(P. van 't Veer, Het Leven van Multatu14 1979, P . 74).
Hij be on er op 15 januari 1839 zonder bezoldiging.
Vanaf 1 maart ontving hij als klerk een wedde van
f 8o,- per maand, op 17 april werd dit bedrag verhood tot 125,-. Op 6 februari 1840 werd hij er tweede kommies op een traktement van f zzo,-. In de
missive waarin hij voor deze bevordering werd aanbevolen, schrijft de Rekenkamer op 31 januari 1839
dat DD. `zich door bijzondere vlijt en werkzaamheid
heeft onderscheiden, niet alleen, maar ook de ontbetwistbaarste bewijzen van vlugheid, doorzigt en
kunde, in al het een hem wordt opgedragen heeft
aan den dag gelegd' (vw viii, p. 77). Erg gelulcIdg
was DD. er niet, zoals blijkt uit een brief aan Tine
van november 1845 (vw viii, p. 5z8). Op 7 december
187z noteert Mimi in haar dagboek dat DD. eens een
gedroomd had dat hij zijn tack bij de Rekenkamer,
het bijhouden van een index, verwaarloosd had (vw
xv,p. 509).
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Allebé, August-0838-1927, schilder en lithograaf,
vanaf1870 hoogleraar en sedert i88o directeur van
de Rijks-Academie van Beeldende Kunst, kennis van
C. Vosmaer.
Hij vervaardigde in 1875 een lithografie van M. die
in mei van dat jaar door G.L. Funke te koop werd
aangeboden (aanbiedingscirculaire, vw xvii, p. 709710). Deze lithografie noemt M. in een brief aan zijn
neef Engel Douwes Dekker `te akademisch' (17 februari 1881, vw xxi,p. 162). "portretten 5
(Lit. W aarde heer Allebe! Leven en werk van August Allebe
(1838-1927). Tentoonstellings-catalogus. Zwolle, 1988)

Allebd, Gerardus Arnoldus Nicolaas-, 1810-1892,
arts te Amsterdam. Hij was een belangrijk ijveraar
voor de volksgezondheid en een baanbreker voor de
gymnastiek. Auteur van De ontwikkelingvan het kind
naar ligchaam en geest. Handleidingvoor moeders (1845).
`we ze en met *Galenus en Dr. Allebe dat het wanho en den zuigeling lelyk staat' schrijft M. in Idee
1264 (vw vii, p. 583).

Alles is in alles, stelling van M. dat alle dingen onverbrekelijk met elkaar samenhangen, want de `Natuur, diegrote tokohoudster', `geeft alles door
elkaar, en weet steeds middel te vinden om eengeheel te vormen, zonder de delen te katalogiseren'
(Idee 566, vw iv, p. 326). Dit thema keert steeds tewaarvan
rug in zijn werk,
bijv.
en-studien,
in Millioen
een van de hoofdstukken `Alles in alles'getiteld is
(vw V, p. 89-99). *Natuur
Alma Tadema, sir Lourens (Lawrence)-0836-1912,
geb. in Dronrijp, schilder van op de klassieke oudheidgeInspireerde stukken. Hij werkte onder meer
in Antwerpen en Londen (tot Engelsman genaturaliseerd), waar hij be raven werd in St. Paul's Cathedral. Vriend van C. Vosmaer, die zijn huis (het
Townshendhouse) te Londen beschreef in de ze
druk van Londinias (1878).
In een noot bij Idee 819 prijst M. Alma Tadema als
`iemand die schept, iemand die de Natuur der dingen weet en durft te coefficieren met eigen opvatting, ziedaar 'n artist!' (vw iv, p. 703).
(Lit. De verzameling van mr. Carel Vosmaer. Eindred.
J.F. Heijbroek. Den Haag, 1989, p.140 e.v.)

Allah, In de MaxHavelaar zegt Havelaar in zijn "Toespraak tot de hoofden van Lebak:
`Want ik weet dat Allah den arme lief heeft, en dat hy
rykdom geeft aan wien hy beproeven wil. Maar tot de
armen zendt hy wie zyn woord spreekt, opdat zy zich
oprichten in hun ellende. Geeft Hy niet regen waar de
halm verdort, en een dauwdrup in den bloemkelk die
dorst heeft?' (vw I, p.105)
Wanneer M. er zich in Idee735 over beklaagt dat tekenaars en schildersgeen *illustraties bij zijn werk
maken, schrijft hij ironisch dat zij hem daarmee
`verheffen' tot Allah 'van wien mengeen beelden
maake(vw iv, P. 458).

Almanach de Gotha, genealogisch jaarboek van vorstelijke en adellijke personen uit Europa, waarin teyens namen van diplomaten en ministers waren
opgenomen (verscheen vanaf 1763 bij Justus Perthes
te Gotha). Door m.genoemd in Idee 113 (vw ii, p.
336).

Aloen-aloen, (Mal. plein voor een voorname woning)
In de MaxHavelaar zuivert de bevolking zonder betaling de aloen-aloen van onkruid:
`Indien de aloen-aloen voor de woning van den Regent in verwilderden staat lag, zou de nabywonende
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bevolking daarover beschaamd wezen, en er ware veel
gezags nodig om haar te beletten dat plein van onkruid
te reinigen, en het te brengen in een staat die met den
rang des Regents overeenstemt.' (vw i, p. 67)
In *Poerwakarta lag een rote vijver op de plaats van
de traditionele aloen-aloen.
Aloysius van Gonzaga, (de heilige Aloysius)15681591, edelknaap aan het hof van Philips II van Spanje, oudste zoon van een Noorditaliaanse markgraaf.
Hi'j deed afstand van zijn familierecht en trad toe
tot de orde vanJezdieten. Hi' stierf als verpleger van
pestlijders; hij werd in 172.6 door paus Benedictus
xm heilig verklaard en verheven tot beschermheilig
e van de studerende jeugd.
M. schrijft in Idee 966 dat Aloysius op zijn negende
jaar God beloofde zijn Leven lang kuis te blijven, en
voegt daaraan toe: `Deze verdienste komt me vies
voor.' (vw VI, p.167).
In een brief aan C. Busken Huet d.d. 14 augusustus
1867 gebruikt M. Aloysius Nat komt van Keulen
met al z'n heiligen') in een schertsende verwisseling
met de naam Alexius van Staden,ps. van "J. ten
Brink (vw xi',. 36o).
Alphen, Hieronymus van-0746-1803, Nederlands
jurist, staatsman en dichter, vooral bekend om zijn
Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen (1778-1782).
M. had een afkeer van deze deugdelijke Kleine Gedigten, 'die — met God, Kerk en verdere nauwten — den
kindertyd van zo velen tot een hel maakte' (aantekening bij deJapanse gesprekken, vw iii, p. 28).
Droogstoppel, die waarheid en gezond verstand
hoog in het vaandel heeft staan, ontdekt leugens bij
Van Alphen: zijn broertje en zusje waren namelijk
helemaalgeen gieve wichtj es' en ook zijn vader was
zijn `beste vrind' niet (Max Havelaar, vw 1,p. 16). In
Idee 1065 schrijft M.:
`En de inhoud? Deze is vats, onwaar, oneerlyk. Die Van
Alphen schreef niet voor kinderen, hy schreef voor ouders, voor z'n beoordelend en kopend publiek. Hy legt
er zich niet op toe, noch om Pietjen en Jantje te «behagen», noch om Pietjen en jantje beter, wyzer, enz. te
maken... Wat dan ook niet lukken zou. Nog nooit is iemand 'n yverig mens geworden omdat Van Alphen
hem verzekerde dat: ode naarstigheid, die kinderdeugd, altyd goed beloon& wordt.' (vw vi, p. 688)
In zijn betoog teen de *beloontheorie in de opvoeding (7(5 leert de Kerk, zo leert Van Alphen') komt
een kleine vertelling voor waarin niet het belonen
van de deugd, maar het bestraffen van de ondeugd
aan de orde komt: 'We zullen zien dat het ene zo onzedelyk is als 't andere, en even onpraktisch.'. M.
laat de neef van de braveJantjen, van wie Van Alphen heeft vergeten te vertellen dat hij `zo slecht
was als de ander braaf, van eenperzik snoepen
waarin een wesp zat, die hem stak. De neef teloofde aan z'npapa beterschap, en aan zichzelf: nooit
meerperziken te stelen voor-i eerst onderzocht had
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of er een wesp in zat' (Idee 824-827, vw iv, p. 551553). *kinderboeken
Alva, Ferdinand Alvarez de Toledo, hertog van-,
1507-1582, Spaans veldheer en staatsman onder Karel v en Philips II van Spanje, landvoogd der Nederlanden 1567-1573. Hi' staat bekend als dwingeland
bij uitstek, die zich in Nederland gevreesd en gehaat
heeftgemaakt door zijn vervolging van de protestanten. Onder zijn bevel werd de Raad van Beroerten (de `Bloedraad') ingesteld en werden er nieuwe
belastingen geheven, de tiende, twintigste en honderdstepenning genaamd.
In een noot bij Idee 84 uit 1872 (vw ii, p. 675) maakt
M. melding van een tentoonstelling van oudheden
en curiositeiten, die acht jaar daarvoor had plaatsgevonden in Amsterdam. Daar was een ledikant te bezichtigen waarop de hertog van Alva geslapen had.
Tot zijn verbazing vermeldt de catalogus, in plaats
van een opmerking over de door hem vermoorden,
dat de `bloedhond' daar had liggen peinzen 'hoe hy
zyn talryke schulden betalen zou'. M. noemt dit typerend voor de Nederlandse geest. Hi' vervolgt:
`De dpicier (Fr. fig. droogstoppel) die dit schreef —
daargelaten nu zyn zonderling yzingsmotief — schynt
niet eens begrepen te hebben welk een vererend getuigenis hy aan den obloedhond» uitreikte, die dan toch
wel beschouwd geen ogeldwolf» blykt geweest te zyn.
Dat Alva ons land arm verliet, is waar. 1k noem dit,
met het oog op de macht waarover hy beschikte,
hoogst achtenswaardig.' (vw ii, p. 675)
In een noot bij Idee76o komt hij hierop terug, wanneer hij over de tachtigjarige oorlog schrijft:
Ten van de minst-verachtelyke figuren uit dien zogenaamden vryheids-oorlog, is de Hertog van Alva. Hy
was 'n trouw dienaar van z'n meester, 'n oprecht en
overtuigd aanhanger van z'n meningen, en... hy verliet Nederland niet ryker dan-i gekomen was! Te Amsterdam liet-i zelfs schulden achter. De kapiteinsgeneraal uit het huis van Oranje werden schatryk.' (vw
Iv, p. 697-698)
Wanneer hij in een brief aan Marie Berdenis van Berlekom ageert teen de invoering van de leerplicht,
stelt hij: 'Alva zou zich lang bedacht hebben voor hy
zoo'n maatregel zou hebben durven invoeren.' (z9
juni 1886, VW XXIII, p. 626).
Amati, Niccolo-, *Cremona
Ambarawa, hoofdplaats van dal van de districten
van de residentie Semarang, in de kom van Ambarawa, laag gelegen. Generaal jhr. Carel van der Wick
(1797-1852) bouwde er het fort Willem I, dat zeer ong
ezond bleek te liggen en miljoenen gekost heeft. In
Millioenen-studien spot Meester Adolf dat het bouwen van forten in een kuil de nieuwste mode was
(vw v,p. 38). Verderop lezen we dat Van der Wick
het ontwerp voor fort `aan den *Sonnenberg ontleend' leek te hebben (vw v, p. 38 en 305).
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Amboina, (Ambon) eiland in het noordoosten van Indie metgelijknamige hoofdplaats, onderafdeling
van de residentie Amboina, afdeling van het gouvernement der Molukken. DD. werd er bij besluit van 8
oktober 1851 aangesteld als assistent-resident, magister en commandant van de schutterij (vw ix, p.
230). Hi' arriveerde er eind februari 1852; op 2.4 juli
van datzelfde jaar vertrok hi' met Europees verlof
naar Nederland. Pas in 1855 keerde hi' terug naar Indie, waar hi'j tot assistent van Lebak benoemd werd.
DD. ' S verhouding tot zijn superieuren en ondergeschikten was er uitstekend ("Visser), met de Ambonezen kon hi' het echter minder goed vinden. In
zijn ogen waren zij twistziek:
la zelfs, 't kwam my voor dat velen twist maakten 6m
te twisten, en dat ze 't in zeer afgelegen dorpen beschouwden als iets eervols: «met een zaak voor de Herengeweest te zyn». ...)
de halfwekelykse politie-rol
(
was altyd voor drie-vierdedeel opgevuld met hal makki
makki d.i. scheldzaken. (...) Myn vonnis?... Heel eenvoudig: – Gy beiden hebt volkomen gelyk, o Jozef en
Abraham – of Ezechiel – gaat nu maar welgemoed
naar huis!' (Minnebrieven, vw n, p. 121-122)
Het werd een tijd van teleurstellingen:
`Amboina toch was in onrust en spanning. (...) Ik heb
te Amboina niet kunnen doen wat ik wilde. Ik had te
kampen met oproer onder my, met lauwheid of timiditeit boven my. Ergernis over het laatste heeft my
ziekgemaakt. Ik werd in 1852 bewusteloos ingescheept naar Europa.' (`Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste', vw i, p. 401-4o2)
Ook in de Max Havelaar brengt DD. zijn tijd op Ambon te berde: Havelaar trof er de bevolking aan in
`eengistende en oproerigen toestand' als gevolg van
`de vele verkeerde maatregelen die in den laatsten
tyd genomen waren' (vw 1, p. 96; ook noot 45 uit
1881,p. 33o).
Deel Ix van de V olledige Werken bevat de brieven en
dokumenten uit dezeperiode, alsmede een beschrijving van het Ambon uit die dagen (vw ix, p. 245
e.v.). In dit deel is ook de brief van DD. aan den Gouverneur der Molukse Eilanden te Amboina van 12
juni 1852 opgenomen (p. 255-257). Hierin dringt
D.D. onder meer aan op een goede voedselvoorziening voor de bevolking.
(Lit. W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, 2e
druk 1987, p. 31; P. van 't Veer, Het Leven van Multatup. 2.46 e.v.)
h 1
Ambtenaar tweede klasse, *radicaal
Ameleia, (Gr. zorgeloosheid, slordigheid) de meisjesnaam van Parabel in Idee 81 (vw ii,p. 327).
Amerika, *Columbus *Hessen 1.
Amfioenkit, huis waar amfioen(opium) wordt geschoven(gerookt). De bereiding en verkoop van opium was in Nederlands-Indie staatsmonopolie.

Dominee *Wawelaar noemt den van deplichten die
de Nederlanders 'ten aanzien van die arme heidenen te vervullen hebben':
`dat er in elke amfioenkit een voorraad bybels moet
aanwezig zyn, in verhouding met het vermoedelyk getal bezoekers van zodanig gesticht, en dat de pachter
zich verbindegeen opium te verkopen, zonder dat de
koper een godsdienstig traktaatje daarby neme.' (vw i,
p.128-129)
Amoerang, havenplaats aan de noordkust van de "Minahassa, ten zuidwesten van Menado. In juni 185o
reisde DD. met het schip van kapitein C. van der
Hart vanuit Menado naar Amoerang. Op 22 februari
1851 schreef hi' een missive, vermoedelijk gericht
aan degezaghebber te Amoerang, over de toestand
van hetgeschut te Amoerang en Tanawanko (vw Ix,
P.113).
Amok, "mata-gelap
Amorie van der Hoeven, Abraham des-0798-1855,
remonstrantspredikant te Rotterdam, beroemd
kanselredenaar, in 1827 benoemd tot hoogleraar aan
het Remonstrants Seminarium te Amsterdam. In
een brief aan C. Busken Huet d.d. 14 november 1867
schrijft M. dat hi' eens een `hevigen std' heeft gevoerd over een van Amorie van der Hoevenspreken
met diens zoon *Abraham Amorie van der Hoeven
jr., zijn jeugdvriend. 'Nog', schrijft hij, `doet het my
genoegen, dat ik reeds toen niet regt tevreden was
met dat kunstje' (vw xi', p- 489).
Amorie van der Hoevenjr., Abraham des-, 18211848, studeerde theologie, promoveerde op 6 juni
1843 te Leiden in de klassieke letteren en de godgeleerdheid. Vanaf15 juli 1843 was hi' remonstrants
predikant te Utrecht. Hi' stond – evenals zijn vader
– bekend als eengevierd redenaar. Daarnaast was
hi'j romantisch dichter van stichtelijke verzen.
Hi' raakte bevriend met DD. in de tijd dat zij beiden
de Latijnse school bezochten. Met hem las DD. in de
zomer van 1833 Krummachers Parabelen ("Krummacher) en "Lamartine, toen hi' enkele dagen te gast
was bij bij Abrahams ouders in hun buitenhuis bij
Overveen. DD. herinnert in zijn Millioenen-studien
(vw v, p. 28 e.v.) aan deze logeerpartij en aan zijn
vroeg gestorven vriend. Hi' citeert een gedeelte uit
eengedicht dat Abraham voor hem geschreven had
("albumversjes 4): `Neen, neen, 't zyn hier op aard
niet enkel schone dagen!/Soms waaien buien woest
en wild'.jaren later reageerde zijn vriend hierop
met:
`«Buien? Woeste buien?» Beste Abraham, gy waart
profeet, toen ge die woorden neerschreeft op 't eerste
«onbesmette blad» van dat album. oBuien?» Stormen
waren het. Stormen zyn het nog. Sedert jaren giert my
de orkaan om de oren. Sedert jaren zoek ik vruchteloos naar haven en ree, en toch, toch ben ik niet yver-
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zuchtig op den spoed en 't gemak van uw reize. Luctor
et emergo.' (vw v, p. 3o-31; zie ook M.'s bijdrage `Uit
Multatuli's Leven' in de Locomotief van 28 juli 1870, opgenomen in vw xiv, p.156-158)
In een brief aan Tine van 19 oktober 1845 noemt DD.
hem zijn beste vriend: 'met Van der Hoeven ben ik
opgegroeid en sedert 15 jaren droegen wij alles
te zamen. Onze onderscheiden carriêre heeft die
betrekking nooit geheel verbroken, wij waren
steedsgewoon alles te deelen' (vw viii, p. 491). Op
19 augustus 1846 schreef Abraham DD. – toen op
wachtgeld te Poerwakarta - een brief om hem te feliciteren met zijn huwelijk. Ook daarin profetische
woorden:
`Ik heb nog altijd, en nu meer dan ooit, groote din en
met U voor. Als gewoon ambtenaar kan ik U daar in 0.
Indien niet laten; daarvoor zijt gij mij te veel waard en
de 0.I. mij van te veel belang. Gijl: hebt daarginds een
goed deel van Nederlands toekomst in handen. Neen!
zeg mij nu niet dat er oonder zulk een bestuur» niets
is aan te vangen, en dat binnen vijf-en-twintig jaar alles verloren is wanneer er geen verandering komt die
veel van een omwenteling moet hebben. (...) En onder
die goede bestuurders moet gij 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 verblijf in de 0. mag niet spoorloos
voorbijgaan. Men moet er na honderd jaar nog spreken van 't geen gij goeds en groots gewerkt hebt.' (vw
Ix, p. 21-22)
Amorie van der Hoeven, Herman Agatho des-,
1829 - 1897, broer van de voorgaande, studeerde rech-

ten en was tot 1869 advocaat op Java. Daarnaast was
hi' jarenlang redacteur van het Bataviaasch Handelsblad en later van het Nieuw Bataviaasch Handelsblad.
In eerstgenoemde krant verscheen in het najaar van
186o zijn recensie van de Max Havelaar,
getiteld
`Multatuli's Grieven'(als bijlage verschenen in W.F.
Hermans, De raadselachtige Multatuli, 2e druk 1987).
Na zijn terugkeer in Nederland bekeerde hi' zich tot
het katholiekegeloof, waarover hi' Mijn terugkeer tot
de kerk van Christus schreef(187o; opgedragen aan J.A.
Alberdingk Thijm). In 1875 werd hi' liberaal lid van
de Tweede Kamer voor Breda en in hetzelfde jaar
verscheen zijn boek De cirkelgang der menschheid. Vanof 1885 was hi' lid van de Raad van State.
Op 18 februari 1861 schrijft DD. Tine over bovengenoemde recensie:
`Er is in 't stuk van van der Hoeven veel wat ik toestem, en dat zal ik ronduit zeggen. Hi' verwijt mij
voornaamlijk hoogmoed, en daarin heeft hi' waarschijnlijk regt; ik ben zeer hoogmoedig. Maar hoogmoed is geen reden om mij te laten leven als een
bedelaar. Ik ben zeer hoogmoedig, maar v.d.H. had,
om mij van hoogmoed te genezen, zijn artikel niet
moeten schrijven, want na het lezen daarvan ben ik
nog veel hoogmoediger geworden.' (vw x,p. 395)
Vol ens Mimi was Herman des Amorie van der Hoe-
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yen de enige persoon van wie DD. vriendschap en
steun ondervond in de tijd na zijn ontslag te Lebak
(Brieven wB II, p. 151). Ook hielp Des Amorie van der
Hoeven DD aan diens baantje bij de "Locomotief(mededeling Mimi, Brieven \vs ix, p. 7). Toen DD. in het
najaar van 187o over geldnood klaagde, stuurde Des
Amorie van der Hoeven hem35 thalers (22 september1870, vw my, p.177) en schreef hierover aan zijn
vriend. van Gennep. Dit was de aanleiding voor
diens oproep tot steun in de NRC van 4 oktober 187o
(*Multatuli-Commissie3).
Naar aanleiding van het betoog dat Des Amorie van
der Hoeven op 26 oktober 1876 in de Tweede Kamer
hield over de machtsuitbreiding van de partij van de
in Indie met als gevolg dat de misbruiken
P
die vroeger aan de gouvernementscultuur kleefden
nu doorparticuliere ondernemingen werden ingevoerd, verscheen in de De Nederlandsche Spectator van
28 oktober 1876 een rent waarop m. met de Max Havelaar in de hand en Des Amorie van der Hoeven met
zijn Cirkelgang, elkaar de hand drukken (afgedrukt
in vw xvin, p. 477).
Amorie van der Hoeven, Martinus

des -0824 - 1868,

broer van de beide voorgaanden, bezocht achtereenvolgens het gymnasium en het Athenaeum Illustre
te Amsterdam. Hi' promoveerde in 1845 tot doctor
in de letteren en rechten te Leiden en werd advocaat
te Amsterdam. In 1848 werd hi' aldaar hoogleraar in
het Romeins en Hedendaags Recht. Hi' trad re elmatig als spreker op in de societeit Felix Meritis en
werd er bewonderd om zijn welsprekendheid. Zijn
geschriften en voordrachten op wijsgerig godsdienstig gebied verloren echter langzamerhand de bijval
van vroeger. m.prijst hem om zijn eerlijkheid in
Idee709 (VW iv, 11 439)- *advocaten

182o als Eduard
(Douwes) Dekker in de "Korsjespoortsteeg nr. zo te
Amsterdamgeboren. Het gezin bewoonde er twee
etages. In zijn jeugd verhuisde de familie achtereenvolgens naar de Binnen Brouwerstraat 15 en de
"Haarlemmerdijk 94. De Latijnse School en de firma
*Van de Velde, waar M. zijn eerste baantje als loopjongen had, bevonden zich aan het Sin el. In 1838
vertrok M. op het schip van zijn vader (waar zijn
broerJan stuurman was) naar Indie. Hi'e keerd in
1853 met Europees verlof terug naar Amsterdam,
waar hi' met zijn vrouw Tine aanvankelijk zijn intrek nam in het Doelenhotel. Later verhuisden zij
naar het Sin el 331, waar op 1 januari 1854 hun zoon
Edu werdgeboren. De terugtocht naar Indie vond
plaats in 1855.
Na zijn eervol ontslag verbleef hi' in november 1859
korte tijd in Amsterdam i.v.m. de onderhandelingen over depublikatie van de Max Havelaar (vw x, p.
129- 134); in 186o kwam hi' weer naar Amsterdam,
dit maal om er tegaan wonen. Hi' huurde een kamer aan de Botermarkt (thans Rembrandtplein),

Amsterdam, M. werd op 2 maart
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maar vertrok nog in december van hetzelfde jaar
naar Brussel.
In de jaren hierna zou hij zonder zijn gezin regelmati g enkele maanden in Amsterdam verblijven. Zo
woonde hij in het voorjaar van 1862 boven banketbakker "Knobel in de Kalverstraat(vw x, p. 538). In
1864 was aanvankelijk het "Bijbelhotel in de Warmoesstraat zijn onderkomen; eind juni van dat jaar
van
nam hij zijn intrek op de zolder van' "dAblaing
Giessenburg, boven diens boekhandel in de Kalverstraat. Ook in 1865 bracht hij nog enige tijd op deze
zolderkamer door, waar Tine en de kinderen hem in
november opzochten (vw xi, p. 420).
Op 17 januari 1866 – de dag van zijn proces over de
"klap – verliet M. Amsterdam en vertrok naar Keulen. In zijn werk heeft M. zijn geboortestad onder
anderegebruikt als decor voor verscheidene plaatsen in de Max Havelaar(o.a. Lauriergracht, Kalverstraat, Nieuwmarkt) en voor de Woutergeschiedenis.
In de aanhef van de Woutergeschiedenis schrijft hij
dat hij de hoofdgrachten zou willen laten dempen
om 'Amsterdam te maken tot een der schoonste
hoofdsteden van Europa' (Idee 362, VW H, p. 526;
"schoonheidsgevoel). In een noot van 1872 komt hij
hierop terug: de hoofdgrachten moeten bij nader inzien nietgedempt worden, maar de stad heeft wel
behoefte aan een 'flinke passage-galery in de buurt
van mol- en torenstegen, en vooral aan Markten' . Men
zou een voorbeeld moeten nemen aan de markten
in Brussel(vw ii, p. 714). Amsterdam is geen stad
voor romantische voorvallen, schrijft hij ironisch,
omdat er `een Ghetto, een Templebar, geen Chinese
arijs
te P waar
kamp, geen Cour des miracles [wijk
veel bedelaars bijeenkwamen]...' is. 'Er is moed nodig om 'n verhaal te doen aanvangen in een plaats
die op «dam» uitgaat, en waar men dus moeilyk
Emèrence's of Heldizes kan laten wonen.' (vw ii, p.
526).
Wouter moest in deJodenhoek zijn *`smerig pa piertje' innen voor Ouwetyd & Kopperlith (Idee 1223, vw
VII,. 405 e.v.).
ver het Amsterdams gemeentebestuur handelen
O
de Ideeen306-308 (vw II, P . 498-499). In Idee 3o8
schrijft M. bijv.:
Velnu, ik verklaar, nergens zulke totale absentie van
plichtsbesef, nergens zo'n walglyke onbekwaamheid
te hebben aangetroffen, als by 't bestuur der stad Amsterdam. Amsterdammers, zietge dat niet? Reist eens
wat, merkt wat op, en als gy terugkeert, gaat naar 't
stadhuis, engooit... peen, gooit niets. Maar eilieve,
kiest anders.' (vw II, P. 499)
Het "Doolhof wordtgenoemd in Idee 357 (vw II, p.
522 en p. 714), "Kattenburg en Wittenburg in Idee
397 (vw ii, p. 596-597), het sluiten der poorten in
Idee 518 (vw III, p. 306-307), de schouwburg in Idee
io5o (vw vi, P . 444-445) en in Idee n88 (vw vii, p.
289). In laatstgenoemd Idee, waarin Wouter een
boodschap moet doen op de Keizersgracht, wordt
ook uitgebreid ingegaan op de bewoners van ge-
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vii,
gracht en hun deftige huisdeuren (vw
noemdevw
p. 286-288).
Ook in de 'Brief van Max Havelaar aan Multatuli'
(*Max Havelaar aan Multatuli 2) spreekt de schrijver
over Amsterdam:
`Ge zyt immers een Nederlander, een Amsterdammer
zelfs,geloof ik. (...) Gylieden ademt dampen in van
vuil water, – het ziet zwart. Toch zyn er in uw stad
dichters die verzen maken, waarin kristalbeekjes
eeuwige liefde ruisen... of murmelen, ik weet het niet.
(...) Uw straten zyn krom, benauwd en morsig. Uw
dochters to en over die straat. Dat hindert U niet: gebrek aan schoonheidsgevoel.' (vw I, P . 458-459)
In hetpak van Sjaalman komt een verhandeling
voor met de veelzeggende titel: 'Over het wonen in
kelders, te Amsterdam' (Max Havelaar, vw I, P. 43).

Amsterdams conflict, het-, "palingoproer
Amsterdamsche Courant, conservatief dagblad,
waarvan *De Bull hoofdredacteur was. De krant
plaatste op 9 en to december 1859 twee ingezonden
artikelen van M. Het waren zijn eerste publikaties
na de `Geloofsbelydenis'. Het eerste artikel schreef
hij n.a.v. het overlijden van politicus *Stolte (vw x,
Het werd door hem ook verwerkt in
P5
"`Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel'
(vw I, p. 441). Het tweede artikel – dat tevens aan het
liberale A lgemeen Handelsblad werd aangeboden –
schreef M. n.a.v. een telegram uit Indie over een opstand(vw x, p. 159-163). Doel hiervan was, zoals
blijkt uit een brief aan Tine d.d. 5 december 1859,
omj.j. Rochussen te laten zien dat hij nog steeds actief was en lid van de Kamer zou kunnen worden.
Door deze actie zou Rochussen wel gedwongen worden hem lid van de Raad van Indie te maken. Over
zijn voornemen om het artikel naar twee kranten
van verschillende signatuur te zenden, schrijft hij in
dezelfde brief: Tat is om R. [=Rochussen] te doen
zien dat ikgeagreeerd word door twee partijen.' (vw
x,p. 139-140).
In de Amsterdamsche Courant van5 juni 1860 (vw x, p.
239-241) verscheen een zeer positieve recensie van de
Max Havelaar met de lovende zinnen: `Wij hebben in
langen tijd een zoo merkwaardig boek ter aankondi in voor ons gehad' en `Wij houden ons overtuigd, dat hij zich met dit boek eensslags een eerste
plaats onder onder onze hedendaagsche schrijvers
veroverd heeft'.
Was de krant aanvankelijk op de hand van M. in een
brief aan Tine d.d. 16 mei 1861 reageert de schrijver
furieus op een verslag inzake zijn proces tegen "j.
van Lennep: `daar heeft de Amst. Ct. een zoo partijdig en gemeen verslag gegeven van de zaak dat ik
daar wat tegen doen moet. Ik heb dus te overleggen
met mijn advokaat.' (vw x, P . 454).
In Over voien arbeid noemt hij kranten in het algemeen onbetrouwbaar, waarbij ook de A msterdamsche
Courant het moet ontgelden: een persiflage in een
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Duitse krant werd door deze krant als informatie
overgenomen (vw ii,p. 220; *De Tounens).
Analaboe, plaats op Sumatra, in Atjeh, onafhankelijk
rijk onder een radjah bij *Troemon en *Singkel (Max
Havelaar, vw I,p.175).
Anangliê, (Gr. noodlot) betekent ook "noodzakelijkheid. In Idee 169 schrijft M. dat zijn denkbeeld 'over
de almacht der noodzakelykheid' dus zo oud als de wereld is (VW II,p. 39o).
Anarchisme, In Idee 119 schrijft M.:
`Het ideaal ener regeringsvorm is: absentie van regering. Wat maakt het naderen tot dat ideaal mogelyk?
Vermindering der behoefte van een Volk om geregeerd te worden, dat is: ontwikkeling, beschaving,
verlichting, enz. Als ieder wist wat by doen moet, en
daarnaar handelde, ware alle regering overbodig.'
(vw ii, p. 338)
De eerste regel van bovenstaand citaat werd het motto van De Anarchist, `or aan van goddeloozen, haveloozen en regeeringsloozen' 4888). *regering
Ancus Marcius, vierde koning van Rome van 642-617
v.Chr., stichter van de havenplaats Ostia aan de Tiber. M. noemt hem in de Millioenen-studien (vw v, p.
62).
Andel, H.M. van-, schreef in 1883 Een onkruidzaaier als
reactie op J. van Vlotens Onkruid onder de tarwe (3e
druk, 1878). M. schrijft N. Braunius Oeberius op 31
mei 1883 dat hij deze brochure `hartelyk en vry
forschgeschreven' vindt, maar 'Foch doet het my
geen pleizier. 't Is net of ik de speciale antagonist
van van Vloten ben.' (vw xxii,p. 625).
Aan j.M. Haspels schrij ft hij in dezelfde geest:
`De welmeenende jongen doet net of m'n heele zyn
zich oplost in zeker gekibbel met V. Vloten. Hy verheft
den aanval van dien man tot iets wezenlyks. 't Is juist
zooals gy zegt: zwyg of vernietig. Dat lamme gepolemiseer is ddgradant.' (ii augustus 1883, vw xxii, p. 695)
Anderson, Anna Maria- (Marie), 1842-1917, geb. te
Den Haag, dochter van Peter Anderson en Maria
Wijnanda van Goudoever. Peter, roepnaam Pieter
(180o-1865), was commies bij het provinciaal Bestuur van Zuid-Holland. Marie had een oudere zuster, Agnes Anna Maria (geb. 1829).
Marie Anderson schreef schetsen, romans of romanfeuilletons, brochures en artikelen en had daarbij
een voorkeur voor hetpseudoniem: Mevrouw Quarlês (laterQuarles), Dr A. Dondorf, Veritas, Dr D. F.
van Goudoever. In 1864-1865 werkte zij onder eigen
naam mee aan het tijdschrift De Dageraad, maar haar
bijdragen wekten zoveel weerstand bij o.a. J. van
Vloten, N. Braunius Oeberius en Sietske Abrahamsz, dat zij haar medewerking moest staken.
Haar afscheidswoord staat in het eerste nummer
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van De Dageraad (dl. xx, apri11865). In 1908 publiceerde zij zeventig van 1875 t/m 1878 aan haar gerichte brieven van Wilhelm Busch(1832-1908), Duits
humoristisch schrijver van o.a. Max and Moritz. Deze
correspondentie is opgenomen in de verzamelde
brievenuitgave van Busch. In 1869 had Marie Anderson een verhouding met de getrouwde "jhr. F.A.
Hartsen. Daaruit werd op 25 apri11870 haar zoon
Frederic Marie Andersongeboren, te Pau (F rankrijk). Omdat Hartsen zijn zoon niet wettelijk kon
erkennen, deed hij het per advertentie in het
Utrechts Provinciaal en StedelijkDagblad van 29 aril
1870. Frederic heette later in Duitsland Friedrich
Maria, ook wel Fritz, en werd door Multatuli en
Mimi Rieke of Riche genoemd (dagboek Mimi van
6 augustus 1872, vw xv,p. 301). Na de geboorte van
haar zoon week Marie Anderson uit naar Duitsland,
waar zij in Keulen een winkel be on. Van september
1871 tot oktober 1872 verzorgde *Mina Deiss met
haar zoon het huishouden. Omdat Mina nogmaals
ongetrouwd zwanger raakte, ging zij weer terug
naar Den Haag. Van Friedrich is een foto bewaard
uit 1887 met opdracht aan zijn `zweite Mutter' Mina
Geerling-Deiss.
In 1872 probeerde Marie Anderson haar winkel te
verplaatsen van Keulen naar Wiesbaden. Zij kwam
zo voor een aantal jaren in de nabijheid van M. en
Mimi te wonen. In 1886 vertrok ze met Friedrich
naar Wiirzburg, waar hij een muziekopleiding volgde. Hi' werd later violist aan de stadsschouwburg te
Mainz (1891-1914), vervolgens antiquair te Heidelberg.
In Den Haag 1862 was Marie Anderson een van de
'one vrouwen die onder invloed van M.'s geschriften kwam. Zij had geloofsbelijdenis gedaan bij de
Nederlands Hervormdepredikant Zaalberg en volgde een aantal jaren samen met Mimi Hamminck
Schepel zijn lidmatencatechisatie. Aan Mimi leende
zij de Minnebrieven en(afleveringen van) de eerste
bundel Ideeen.
In 1862 ontmoette zij M., nadat zij hem in mei van
datjaar een brief geschreven had. (*Maria Theresia
en de vrijmetselaars)
Over haar relatie met hem schreef zij Multatuli-Wespen (1888; onder hetps. Veritas) en Uit Multatuli's Leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter (19oi, Amsterdam: C. Daniels; heruitgave met inleiding en annotaties door Kortenhorst, Utrecht, 1981).
M. had aanvankelijk een hoge dunk van haar en beschouwde haar als behorend tot zijn legioen van Insulinde (vw xi, p. 115; "Insulinde). De aantekeningen
die hij in Van Vlotens exemplaar van de Minnebrieven
maakte, bevestigen dat ook (vw ii, p. 179).
In Idee482 wordt Marie geprezen als een van de jonge vrouwen die voor de waarheid durfden opkomen:
`Marie Anderson – gewezen leerling van den schipperenden Zaalberg – geeft haar geachten naam onbeschroomd en pature om getuigenis te geven van haar
eerlyk ongeloof.' (vw iii, p. 231)
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In Idee55 herhaalde hi' zijn steunbetuiging, omdat
Marie in moeilijkheden was gekomen na de publikatie van haar aforisme Nasionaliteit is st...' in De Dageraad (dl. xix, november 1864).
In deze jaren leefde Marie Anderson van de pen, o.a.
met bijdragen aan Feringa's Vrije Gedachte.
In Pruisen en Nederland citeert M. met instemming uit
haar werk de regels: '0God en Jezus staan tot elkander als brood en boter; God alleen is nietgenoeg, er
moet altyd wat Jezus op» (vw iv, p. 21).
In Uit Multatuli's Leven beschrijft Marie Anderson
haar contact met M. Zij geeft haar wandelingen
weer, die zij samen met M. maakte door Den Haag
en omgeving, en die vaak aanstoot gaven aan familie en bekenden. Ze schrijft verder over hun vrijpartijtjes in het Dekkersduin. Over een grote zandkuil,
door hem omgedoopt in 'de woestijn van Sahara',
schrijft zij: Ten andere avond aldaar doorgebracht,
viel minder onschuldig uit. Het was donker geworden, en we konden den weg niet meer vinden, liepen hoogtetjes op, hoogtetjes af, en door aardappelenland. En hi' zei: «Als we nu den weg niet vinden, dan woe je vannacht hier mijn vrouw.» -Maar
ik vond den weg, al kwam ik laat thuis.' (a.w., p. 71).
Over zijn aantrekkingskracht: la, dwaas en verkeerd, ook ik werd door hem medegesleept, maar
nietgeheel. Zijn persoonlijkheid trok mij aan, stiet
mij toch af, trok mij aan... en zoo is 't gebleven-en
zoo is 'tgekomen, dat ik toch niet een zijner vrouwen bengeweest, al was het meermalen op 't kantje
af. «'t Isgeen eer voor me, dat je me niet hebt willen
hebben», zei hi' na veel jaren nog.' (a.w., p. 69). `Ik
heb haar nooit aangeraakt' schrijft M. in 1873 aan
Funke wanneer zij ter sprake komt (7 februari, vw
xv, p. 598).
In een brief aan Feringa van 4 september 1874
schrijft M. over een stuk van Marie – die zich in die
tijd met dierenbescherming bezighield. Hij ergert
zich aan 'diegemaaktheid in haar schryvery':
"t Is of ze tot zichzelf zegt: als ik dan nietgoed
schryven kan, zal ik ten-minste tinders schryven dan
'n ander. (...) Ik ben overtuigd dat ze van Descartes, Malebranche, Racine &c &c &c niets gelezen heeft dan
zoo'n citaat in 'n stuk dat voor haar ligt. (...) Marie
heeft niet gewerkt, werkt niet, wil niet werken!' (vw xvi,
p. 697-698)
Wanneer M. op 1 maart 1875 in Nederland is i.v.m.
de opvoering van V orstenschool, schrijft ze hem een
hartelijke brief voor zijn verjaardag, waarin ze hem
een lang bezit van al zijn `geestvermogens' en zijn
potentie toewenst. Tijdens die periode heeft Marie
blijkbaar voor M.'s hond Max gezorgd (vw xvii, p.
429-432) . M. wilde echter niet dat Mimi tijdens zijn
afwezigheid in 1878-1879 zich teveel met Marie in
het openbaar zou vertonen. Op 26 februari 1878
schrijft hij aan Mimi:
`Evenmin mag ik toestaan dat je met M.A. in haar hotel komt (...). En M.A. is compromittant. Ik zie haar liever 3 maal in huis dan eens op straat.' (vw )(Ix, p. 208)

Marie Anderson heeft contact met de familie Douwes Dekkergehouden, ook na haar vertrek uit Wiesbaden. In de laatste brief, die dateert van to januari
1887, bedankt Mimi haar voor enkele prenten die
Wouter van Fritzgekregen heeft (vw XXIX, p. 37).
Het allerlaatste bericht isgedateerd zi februari 1887
en luidt: `L.M. [Lieve Marie] Dek is.-19 febr is hy
overleden.' (vw xxiv, p. 75).
Anderssen, Adolf-,1818-1879,1eraar to Breslau en
d te
schaakspeler In 1858 verloor hi' in Parijs de strijgen "Morpy
h..
M. werd in juli 1861 geIntroduceerd op de Amsterdamse schaakclub toen Anderssen daar een simultaantoernooi speelde (cf. brief aan A. de Lelie d.d. 6
juli 1873, VW XVI, p. 72).
In Idee452 vergelijkt M. de politiek met het schaakspel waarbij de 'min of meer diepzinnige beschouwin en over de verdeling van de macht en gezag'
identiek zijn aan de wijze waarop `wy 'n party van
Andersen of Murphy napluizen' (vw III, p.165).
Andrieux, Francois Guillaume Jean Stanislas-,
1759-1833, Frans dichter, rechtsgeleerde en staatsman, hoogleraar letteren. `L'homme est bien variable' (Fr. Niets is zo verandelijk als de mens) zou hi'
g
ezegd hebben, schrijft M. in de Millioenen-studien,
waarop hi' direct vervolgt: `Ei zie, daar hebben we
het nuchter voorbeeld van schryversoppervlakkigheid, waarnaar ik zocht in 't vorig hoofdstuk' (vw v,
p. 223). In zijn jeugd vertaalde M. Andrieux' gedicht
`Le meunier de Sans-Souci' uit 1797 ("De molenaar
van Sans-Souci).
Angina, *keelaandoeningen
Anjer, stad op Java aan de Straat Soenda. Van deze
stad loopt de Grote weg over Java, tot het alleroostelijkstepunt Banjoewangi. *Daendels

Anna Paulowna, 1795-1865, dochter van Tsaar Pauli,
eig. Anna Paulowna Romanov, grootvorstin van
Rusland, huwde in 1816 met koning Willem II, werd
in 1840 koningin, moeder van koning Willem iii en
prins Hendrik. Vroeger waren dergelijke huwelijken tussen koningshuizen gewoon, beweerde "Bosscha. Ook tegenwoordig komen zulke `alliantien
der regeringen door betrekkingen van bloed- en
aanverwantschap van de Vorsten' nog voor, aldus
betoogt M. en hi' noemt als voorbeeld 'de moeder
van Zyne Majesteit den Koning'. Zij was immers
`eengrootvorstin van Rusland' (Pruisen en Nederland,
vw Iv, p.16).
`Madam Kappelman' noemt Anna Paulowna een
`kwaadaardige kae, enkel en alleen omdat zij eens
een hofdame dieper ongeluk op haar kleed trapte,
`een verwytende blik toegeworpen' zou hebben
(Idee 671, vw Iv, p. 407).
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Anna Paulownapolder, polder (5000 ha.) ten zuiden
van Den Helder, drooggelegd in 1847. In een brief
aan Tine schrijft DD. op 16 september 1859: `Uw geld
is opgegaan in de Anna Pauwlona polder (dat heet
gestolen door K. [Kerkhoven] ...) dat is in den re.'
(vw x,P. 54). Wellicht bedoelde hi' hier de Johannes
Kerkhovenpolder bij Woldendorp in Groningen?
(cf. D. Vis, DeJohannes Kerkhavenpolder, een episode uit de
heravering van de Dollard, Hoorn, 1952, waarin op p.
229-230 worth vermeld dat Johan Kerkhovens Maatschappij tot inpoldering van den Dollard, in de periode 1845-1860 ernstige financiele problemen had).
Annonce van een bierbrouwer, n.a.v. Thorbeckes
verldaring, dat hi' niet behoorde tot de Liberale Parti' (1862.), schrijft M. in Idee 321:
`Ik verwacht nu 'n annonce van dezen of genen bierbrouwer: «Heel ondankbaar voor 't genoten vertrouwen, en vervuld van minachting voor de dwazen die
myn extract kochten, voel ik my gedrongen ter kennisse te brengen van 't geextraheerd publiek, dat ik niet
behoor tot de party die enige waarde toekent aan 't
Malz, dat ik met liberaal-kwistige hand toediende aan
elk die gek genoeg was om my te geloven, tom ik nog
niet in 't bezit was van de buitenplaats, waarvan ik dit
program doe uitgaan.' (vw ii, p. 5o2)
Anonimiteit, behandeld in Idee997 en Idee 998 (vw
vI,p. 255-263). M. moet zich verweren tegen de anonymus "Qin de Arnhemsche Courant, die hem onder
meer een teschonken genie' had genoemd (vw vi,
p. 258). Het enige wat deze en andere anonymi bereiken is dat M. veel onderwerpen `welker behandeling
buitengewone studie en tyd' zouden vragen, moet
laten liggen. Zo wordt hun doel bereikt `zeer ten nadele van onze letterkunde'(vw vi, p. 259). De anon
mus schiet:
`z'n pylen in alle gerustheid af, en wie erdoor getroffen werd, weet niet waar-i z'n vyand vinden zal. By eerlyke polemiek zou dit niets aan de zaak veranderen.
Daar immers had men met stellingen, bewysgronden
en sluitredenen, niet met personen te doen. Doch...
die naamloosheid werkt juist de Oneerlykheid in de
hand.' (vw vi, p. 256)
Anthropos, ps. van *Arnold Buijs
Antwerpen, geboorteplaats van Tine. De stad reag
eerde enthousiast op M.'s voordrachten. Deze
sprak er, op uitnodiging van *De Geyter, op 28 februari 1867 over 'Het streven naar waarheid' (vw xi',
p. 104), en op 2 maart over 'De leugen van 't huwelijk' vw XII, p. 107).
In Antwerpen maakte hi' kennis met de familie
*Flemmich, met wie hi' bevriend raakte. Terug in
Keulen ontving hi' opnieuw een uitnodiging, dit
maal voor de Libre Pensee. Op 2.4 maart 1867 sprak
hi' over 'De leugen in den godsdienst' (vw xn, p.
150). Zelf gaf hi' er de titel tiologie' aan (cf. brief

aan C. Busken Huet d.d.5 apri11857, vw xi', p. 168).
Eind 1873 werd te Antwerpen een toneelbewerking
van de Max Havelaar opgevoerd ("H. van Kuyk), alsook van De Bruid daarboven (vw xvi,p. 36o-361, p.
373
). Op 9 mei 1875 vertolkte Mina Kriiseman er de
hoofdrol in Vorstenschool (vw xvii,p. 68z). "Vlaanderen
A-00, alfa en omega, de naam van de koningin der
geesten in de Woutergeschiedenis (Idee 407-412,, ii,
p. 613-617). A-00 (d.i. Alles) leefde met haar kinderen,prins Upsilon en rinses Omikron (Gr. kleine,
d.i. korte o) in een hof ' yen boven de wolken' (vw II,
p. 613-615). "Hans Heiling
Apelles, overl. ca. 3oo v.Chr., beroemd Grieks schilder aan het hof van Alexander de Grote. Over hem
gaat de anekdote dat eens een schoenmaker aanmerkin en had gemaakt op het schoeisel van een der geschilderdepersonen. Apelles veranderde het werk
naar diens aanwijzingen, maar toen de schoenmaker daarop ook andere delen van het werk ging bekritiseren, zou hi' gesproken hebben: 'Schoenmaker, blijf bij uw leest'. Er zijn kunstenaars, aldus
M. in Idee 631 (vw iv, p. 381 ), 'die zich schilder wanen
omdat zy – als Apelles – fouten maken in 'n bottine'
(Fr. hoe schoen, rijglaars).
Apocalyptisch getal, *Beest uit de Openbaring
Apollo, zoon van Zeus en Leto, de Grieksegod van de
schone kunsten (vaak voorgesteld spelende op een
lien),god van het licht (Phoebus Apollo) en van verschillende orakels ("orakel).
`magnus mihi erit Apollo' (Lat. root voor mij zal
Apollo zijn; Virgilius, Edoga in, vs. 104), 'die me
weet te zeggen hoe alles afloopt' schrijft M. aan C.
Busken Huet, wanneer hi' in Den Haag is om het ministerie Heemskerk-Van Zuylen te steunen (11 maart
1868, vw xi', p. 708).
Apollonius van Tyana, overl. ca. 97 n.Chr., zwervend prediker en wonderdoener vansyncretistischneopythagordsche overtuiging, die zich een
bijzondere bekendheid verwierf als was hi' een
tweede Christus. Als voorstander van Vespasianus
werd hi' door Nero verdreven; hi' stichtte toen te
Ephese een Pythagoreische school. Vol ens zijn biografen was hi' een vroom en inspirerend mens die
sterker danJezus de mensen kon brengen tot een religieus leven. Zijn levensbeschrijving door Philostratus, The life ofApollonius Tyaneus (168o) is vol fabelen.
Dit werk wordt door m.genoemd in Idee 1278:
`Men vindt zelfs sporen van personen die na hun
dood geen woord meer gesproken hebben, maar
dit was uitzondering, gelyk getuigd kan worden
door de Emmausgangers, en door ieder die 't xxxie
hoofdstuk van Philostratus' Leven van Apollonius
van Tyane gelezen heeft. Mocht de lezer dit werk niet
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kennen, dan verkies ik me niet met hem in te laten.'
(vw vii, p. 65o)

Apollos, In Idee 454 schrijft M.: 'En een zekere Jood
met name Apollos, van geboorte een Alexandria.,
een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de Schriften'(Handelingen 18:24).
Dominee "Zaalberg veronderstelt tot M.'s verontwaardiging dat de Brief aan de Hebreers niet van de
apostel Paulus, maar van Apollos is. Dit had ook Luther al beweerd en dit werd in de negentiende eeuw
in bredere kring aangenomen (vw III, p. 213).

Appelius, Jean Henri-, 1767-1828, raadpensionaris
van Zeeland in 1795, vriend van Go el en in 1809
diens opvolger als minister van Financial. In 1814
werd hi' lid van de Raad van State, in 18zo kreeg hi'
als minister van Staat het algemeen beheer der ontvangsten ,
in 1824 werd hi' wederom minister van
Financial. Hij was den van de voorstanders van het
zgn. Amortisatiesyndicaat, een instelling die de uitgestelde staatsschuld in een werkelijke rentegevende moest omzetten(1822-184o). Zijn voorstellen
wekten zozeer de ergernis van de kooplieden, dat
hi' in Rotterdam van de beurs verdrongen en mishandeld werd.
In een brief aan D.R. Mansholt over 'het valsch spel
dat de kapitalen spelen' en de staatsschuld van Nederland, noemt M. 'de nakomelingen van den barbier die den minister Appelius scheerde', die 'nog
altyd zeer welvarend' zijn (5 november 1880, vw xx,
P . 530-531).

Apuleius, Aulus Lucius-, Romeins schrijver uit Afrika, 2e eeuw na Chr. Bekend werd zijn Metamorphoseon sive de asino aureo (Het Boek der Verandering
oftewel over de Gouden Ezel), waarin een jongeman
in een ezel verandert, allerlei avonturen meemaakt
en tenslotte door het eten van rozen zijn vroegere
gedaante terugkrijgt. M. schrijft op 14 november
1867 aan C. Busken Huet, dat men hem met Apuleius vergeleken heeft (vw xi', p. 488).

Aramaldi, ps. van *Aart Admiraal.

APOLLOS – ARCHITECTUUR

geven? Waarom by z'n aanwezen moet voortslepen in
ellende, veroordeeld tot onbeschermde slaverny?
Waarom z'n kinderen bleek zien? Waarom z'n vrouw
schrikt by de ontdekking, dat er weldra een mond
meer zal verschynen aan den nu reeds al te schralen
dis? Waarom by gedoemd is tot eeuwigdurende tantaluspyn, by 't denken aan wat vriendelyk geluk?' (vw
III, p.180)
*armoede *socialisme

Arbeiders op het veld van wetenschap en wijsbegeerte, in rozen getale genoemd in Idee 482, onder
anderen "Meslier, *Rousseau, "Voltaire, *Diderot,
"Spinoza, "Montaigne, "Bolingbroke, "Lessing, "Moleschott, *Buchner, "Marechal en *Erdan (vw III,.
229-231).

Arbeidersbudget, *Ris "LePlay
Archimedes, 287-212 v.Chr., beroemd Grieks wis- en
natuurkundige. Hij werd gedood door de Romeinen toen die zijn woonplaats Syracuse veroverden.
`«Wis m'n cirkels niet uit», zei Archimedes toen antieke Pruisen Sicilie annexeerden. Laat me myn Ideeeen afwerken, o dappere moderne Romeinen des
niet meer Heiligen Duitsen Ryks!', schrijft M. in
Idee 747 (vw iv, p. 466). M. verwijst in regelmatig
naar diens legendarische uitspraak: `geef mij een
vastpunt (d.i. buiten de aarde) en ik zal de aarde bewe en':
qk voel dat er veel goeds te doen valt en geloof in Vriesland het punt gevonden te hebben waarnaar Archimedes zoo verlangde, (om namelyk alles in beweging te
brengen)' (brief van M. aan j. Houwink d.d.14 december 1868, vw xm, p. 258; *derde partij, *Sneek)
Ook in Over vryen arbeid (vw ii,p. 243) wordt gesproken van het 'ale vastepunt dat Archimedes gezocht
heeft'.
De socialisten `meenen hun doel te bereiken zonder
't eeriepunt van uit an welks gemis alle krachtsinspanning del maakt. Archimedes had el k. Juist
andersom dan de eisch is, meenen ze hun doel (...) te
bereiken door versplintering van kracht' (brief van
M. aan H.C. Muller d.d. is augustus 1886, vw xxiii,
P . 652).

Araucanie, "Tounens, O.A. de
Architectuur, In Over Specialiteiten bekritiseert M. de
Arbeiders, In de Millioenen-studien schrijft M. over het
ebrek aan saamhorigheid onder de arbeiders:
g
`Voelt de arme meewarigheid voor de rampen van z'n
lotgenoten? Minacht niet de werkman zyn medewerklieden? Heerst er iets als broederschap tussen de minder bedeelden, zy die zo klagen — en overigens met
recht, waarlyk! — dat de ryken onbroederlyk zyn?' (vw
v, p. 85)
In Idee451:
Vat zullen wy den arme antwoorden, den Nederlandsen werkman, als deze ons vraagt: waarom by met
harden arbeid niet in staat is, den zynen het nodige te

inspanningen van Nederlandse `bouwspecialiteiten'. Het ontwerpen van gebouwen moet aan dezelfde eis voldoen als zaken 'die ons – in betrekkelyken
zin altyd – belangryker voorkomen'. Hij noemt
deze eis: Het streven naar waarheid (schoonheid en
doelmatigheid, 'de eigenschappen van hart en verstan, samengaande met kunstgevoel'). Hij geeft vervolgens enkele voorbeelden van gebouwen waarbij
niet aan deze eis is voldaan:
`De plompe gestalte van zo'n Amsterdamse Beurs
liegt evenzeer tegen de eisen van schoonheid en doelmatigheid, als 't gebabbel in onze Kamers tegen de be-
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langen van 't Volk. De lynen van dat glasgebouw vloeken en waggelen als beschonken nachtlopers. Die koepel schynt 'n wen te hebben als 'n zwitsers berg-cretin.
't Een is zo onzedelyk, zo onbeschaafd, zo ongezond
als 't ander. En onze kerken! Men preekt daarin op z'n
protestants, en de galm is... onfeilbaar. De gewelven
roepen: 0 salutaris hostia (Lat. 0 heilbrengend zoenoffed, en de dominee maseurt [=zeurt] in 't Hollands of
nagenoeg.' (vw v, p. 578-579)
*Paleis voor Volksvlijt
Archives ou correspondance inedite de la Maison
d'Orange-Nassau, *Groen van Prinsterer
Areopagus, *Chresos
Argens, Jean Baptiste markies d, 1704-1771, Frans
schrijver aan het hof van Frederik de Grote. M.
noemt hem in zijn `Molenaar van Sans-Souci' (vw
xxii,p. 411).
Argonauten-vaart, *Jason
Ariadne, dochter van Minos, koning van Kreta. Zij
hielp haar minnaar, de Atheense koningszoon Theseus, de minotaurus te verslaan. Zij gaf hem daartoe
een betoverd zwaard en een kluwengaren om de
weg uit het labyrint, waar de minotaurus zich beyond, te kunnen vinden. Theseus vluchtte met haar,
maar liet haar vervolgens achter op het eiland
Naxos. Daar huwde zij met Dionysos. Op Ariadnes
hulp in het doolhof bij zijn strijd tegen de `minotaurus onzer zeden', zinspeelt M. in Idee 202: `Reken er
op, dat vele Ariadnes my den leiddraad gaven, en geven zullen, om weg te vinden in den doolhoP.' (vw II,
P4415; *minotaurus).
Bij Napoleons bezoek aan Den Helder wemelde het
van `Ariadne's, die met tranen in de ogen...'. De Helderse Ariadnes moesten hun trouwbewijs tonen `en
wie zo'n braafheidsbewys niet had, werd het dorp
«uitgetrommeld»', aldus M. in Idee 672 (vw Iv, p.
408).
Aristides, de Rechtvaardige, 535-467 v.Chr.,
Atheens staatsman, streed in490 v.Chr. bij Marathon, werd in482 verbannen als leider van de conservatieven. In477 stichtte hij de Attische Zeebond
en vestigde daarmee de hegemonie van Athene. Hi'
stierf in armoede. Door zijn biografen werd hij geprezen om zijn onbaatzuchtigheid en strenge rechtvaardigheid. *achtkante boer
Arles, stad in Frankrijk aan de benedenloop van de
RhOne, door DD. bezocht toen hij na het drama van
Lebak alleen naar Europa terugkeerde (1857). Velen,
onder wie M., meenden dat de stad, evenals *Marseille, door de Phoeniciers isgesticht. In werkelijkheid waren het echter kolonisten uit de Griekse
stad Phocaea, die zich hier als eersten vestigden
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(Max Havelaar, ed. W.F. Hermans, 19 8 7, Ix 417).
Vol ens Havelaar woonden er in Arles alleen mooie
vrouwen; het was dus een onmogelykheid `daar
pour tout de bon verliefd te worden, omdat elke volgende weer de vorige uit je bewondering verdrong',
vertelt hij aan Duclari en Verbrugge (MaxHavelaar,
vw I,p. 137, 142). In noot 82 (1881) voegt M. hieraan
toe dat de typische schoonheid der vrouwen in Arles
wellicht toe te schrijven is aan het feit dat Arles een
binnenlandse kolonie van de Massiliersgeweest is,
`en Massilia (Marseille) was door Phoeniciersgesticht'. De schoonheid bleef te Arles beter bewaard
dan in Marseille, omdat er 'minder vermenging met
vreemden'plaatsvond. Of de vrouwen te Nimes –
`Oa 'n marseillaanse faktorie' – even `schoon' zijn
als de vrouwen te Arles, weet hij niet (vw I, p. 337).
Arles bezit een beroemd amfitheater uit de Romeinse tijd. Havelaar stond tijdens het tafelgesprek in gedachten op de toren 'die door de Saracenen
gebouwd is op den om an van de arena te Arles'
MaxHavelaar, vw I,p. 137). Vol ens de volksoverlevering hebben de Arabieren de Romeinse arena in
de achtste eeuw op deze manier in een vesting veranderd; de torens dateren echter uit de twaalfde eeuw
(MaxHavelaar, ed. W.F. Hermans,1987, p. 417).
Arminianen, volgelingen van Jacobus Arminius
(1560-1609), hoogleraar te Leiden die de leer van de
voorbeschikking verwierp. De Arminianen vormden in het begin van de zeventiende eeuw de `moderne' richting in de hervormde kerk. Hun leerstellingen werden in 1618 en 1619 door de Synode
van Dordrecht veroordeeld. Zij stonden tegenover
de Gomaristen, de aanhangers van de dogmatische
professor Franciscus Gomarus (1563-1641; Nederlands theoloog die de predestinatie op de Synode
van Dordrecht verdedigde). De strijd laaide op tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) met Spanje.
`De strijd eindigde met een dogmatische beslissing
op hoog bevel', aldus M. in Idee 454. `Wat men de
Spanjaard met het zwaard in de vuist had afgedwong
en, werd den broeder geweigerd' (vw III, p. 193).
Wat de Keurvorst van Pruisen (Frederik Wilhelm)
uit Nederland meenam, spot M. in Pruisen en Nederland, was wellicht `een of andere Arminiaanse of
Gomaristische liefelykheid op rym, als 't Vonddlische «Jonge *Smout die sprong te kort (...)»' (vw Iv,
P . 22).
Armoede, was het antwoord van Nederland aan M.
na de verschijning van de Max Havelaar (*advertenties van Multatuli 1), armoede werd de reden om te
schrijven: "t Is dan ook alleen aan armoede te wyten, dat men nog een reel schrift van my te zien
law' (Idee 1252, v w VII, p. 5o5.
Al in Idee 62 noemt M. dit, wanneer hij zich realiseert dat(ook) hij zichzelf verkoopt (vw II, p. 320). In
het buitenland krijgen schrijvers wdl de beloning
die hun toekomt:

26

'Maar Holland is 'n klein land, en kan z'n schryvers
niet dan met moeite in 't leven houden. Men betaalt
me niet het honderdste deel van wat in 't buitenland
worthgenoten door schryvers van lager rang dan den
mynen.' (Millioenen-studien, vw v, p. 291)
In de Max Havelaar heeft Droogstoppel zo zijn eigen
ideeen over armoede:
`en ik houd niet van arme mensen, omdat er gewoonlyk eigen schuld onder loopt, daar de Heer niet iemand verlaten zou, die hem trouw gediend had. (...)
Armen moeten er zyn, dat is nodig in de maatschappy.
Als hy maar geen aalmoes vraagt, en niemand lastig
valt, heb ik er volstrekt niets tegen dat hy arm is (...).
Bovendien, ik geef nooit op straat – dat is een principe
van me – want ik zeg altyd als ik zo arme mensen zie:
wie weet of het hun eigen schuld niet is, en ik mag hen
niet styven in verkeerdheid.' (vw I, p. 24, 28-29, 231)
Daarentegen wordt armoede in de *Toes rack tot de
hoofden van Lebak een `schone roeping' genoemd,
om er welvaart voor in deplaats te brengen (vw I, p.
io5-io6). Nogmaals bevestigd in vraag 23 van de
vraagpunten aan de Controleur:
`Sleek u niet, dat ik verheugd was over de armoede der
bevolking te Lebak, in dien zin dat ik het als een schone roeping beschouwde, die te doen wyken?' (Minnebrieven, vw II, p. 140)
In de 'Brief van Max Havelaar aan Multatuli' (*Max
Havelaar aan Multatuli a) lezen we:
`Armen, byvoorbeeld, of de zodanigen die den gehelen
dag nodig hebben voor de zorg om in 't leven te
blyven, mogen en kunnen niet treuren. Treuren is
weelde.' (vw I, P. 453)
Van de armen wil M. voortaan de vertegenwoordiger
zijn:
`Hoe zal de mishandelde arme zich doen horen?Warvoor zal ik optreden. En dit schryven is een begun. De
arme wordt niet vertegenwoordigd? Welnu, van heden af, ben ik de vertegenwoordiger van dien arme. De
Regering draagt geen kennis van de behoeften des
Volks? Ik zal haar die behoeften doen kennen. 91 als 't
tyd is, zal ik haar bericht doen van de eisen des Volks.
De arme die stom was, zal voortaan spreken. De hongerlydende bevolking van Nederland zal niet Langer zwygend hongerlyden. – Wy willen eten, waarlyk leven,
genieten. Wy willen gelukkig zyn. Ziedaar de eerste,
zeer onparlementaire, redevoering, die ik namens den
arme, den werkman en de grootste helft der burgerklasse, richt tot de Regering van Nederland.' (Idee 451,
vw III, p.141)
In de derde en vierde bundel Ideeen schrijft M. over
de armoede van het yolk:
`Met al onze Industrie, met onzen Stoom, met onze
Werktuigkunde, met onze fabriekmatige verdeling
van den arbeid, lydt het merendeel des Volks gebrek.
(...) Niets is onzedelyker dan armoed, heren hemel-moralisten!' (Idee 914, vw Iv, P. 654)
In Idee919: 'En een hongerend yolk is een barbaars
Volk, al Icon het duizendgebedjes opzeggen, met of
zonder kruis slaan.'(vw iv, p. 661). In de vierde bun-
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del Ideeen, in zijn betoog tegen "J.R. Thorbecke
schrijft hij hierover:
`De toestand van 't Nederlandse Volk, sociaal en politisch, is gevaarlyker dan ooit. Sociaal: de armoed kankert van onderop met gierigen klauw omhoog.
Straat-armen hadden wy immer, doch 't gebrek greep
al hoger en hoger. Het maakte zich meester van den
kleinen burgerstand, van den middelstand, van den
zogenaamd-hogeren burgerstand. De tyd is zeer na,
dat Nederland bewoond wordt door 'n paar honderd
millionairs en... drie millioen hongerlyders.' (Idee
969, vw vi, p. 170)
Idee 1260a luidt: 'Hetpauperismus is 'n pestbuil
van 't' (vw vii, p. 546). Hierop volt de voortzetting van de *Woutergeschiedenis waarin Styntje,
de huishoudster vanpater Jansen, geconfronteerd
wordt met bedelaars. Haar reactie: 'Hoe meer je
geeft, hoe meer er komen. 't Is maar begieten van onkruid, zeg ik!' (Idee 126od, vw vii, P . 554; cf. het verslag van M.'s lezing te Zaandam op 15 apri11879 in
De Zaanstreek van zo april 1879; vw xix, p. 912-918).
En Idee 1273a luidt:
`Armoed, ondeugd en filantropie – of wat daarvoor zo
dikwyls doorgaat – zyn drie varieteiten van dezelfde
ziekelykheid, die elkaar vice-versa veroorzaken, styven, completeren en in leven houden.' (vw vii, p. 626)
Het voederen van vogels 'in den sneeuwtyd' is geen
goede zaak, eveneens als het in stand houden van armoede, betoogt M. in een noot bij Idee 1259:
`141 erkelyk wreed is 't ziekelyk sentimenteel geknutsel
dat onder voorwendsel van Armen te voeden, de Armoede in 't leven houdt. Als 't 's winters niet sneeuwde,
zouden we weldragenoodzaakt zyn, des zomers op de
mussenjacht te gaan. (vw vii, p. 681)
Armoede vangeest, In Idee 12.68b schrijft M.:

`De ware naam der vuile ziekte die ik bestryd, is armoed van geest, gecompliceerd met de zucht om zich
als welvarend voor te doen, en by hen die haar opzettelyk en stelselmatig aankweken, nog bovendien met
nyd. By dezulken is zelfs dit laatste een hoofdbestanddeel.' (vw vii, p. 599-600)
Arndt, Ernst Moritz-0769-186o, Duits dichter, zoon

van eengewezen lijfeigene die zich tot rentmeester
had opgewerkt. Hi' studeerde theologie en publiceerde eengeschrift over de geschiedenis van lijfeigenschap. Onder invloed van dit werk, getiteld
V ersuch einer Geschichte der Leibeienschaft
in Pomme m
S
and Riigen (1803), hief de koning van Zweden de lijfeigenschap in 1806 op. Arndt werd in hetzelfde jaar
hoogleraar geschiedenis te Greifswald, maar hij
moest weldra we ens zijn liberale denkbeelden
voor de adel vluchten. Hi' hield verblijf in Zweden
en Rusland en werkte vooral door zijn gedichten
mee aan de bevrijding van Duitsland. In 1818 werd
hij hoogleraar te Bonn, maar hij kreeg een jaar later
ontslag we ens demagogie. In 1840 werd hij in zijn
ambt hersteld.
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Hij werd door zijn Lieder fiir Teutsche 013) met daarin hetpopulaire `Der Gott, der Eisen wachsen liess',
en zijn vlugschriften het voorbeeld voor de vrijheidsstrijd.
In de Millioenen-studien noemt Meester Adolf `Vater
Arndt' een 'soon van Tyrtaeus op pantoffels', 'en 't
getuigt niet voor m'n Duitsertjes dat ze 't vaderlandpronkerig gerymel van dien man zo hoog stellen. Er
schynt wel gebrek aan patriotismus te zyn, dat men
Arndt's knoeiwerk meent nodig te hebben als Leierand Schwertlieder.' (vw v,p. 77).
Enkele reels uit diens lofdicht op een buste van
Max von Schenkendorf(1783 - 1817, Duits dichter van
vrijheidsliederen) worden geciteerd. `asinus asinum
fricat'(Lat. de ene ezel schuurt de andere, spreekwijze als tweepersonen elkaar wederkerig lof toezwaaien) is hierop de reactie van Meester Adolf (vw v, p.
78).
Arnhemsche Courant, dagblad van liberale signa-

tuur, opgericht in 1814. In 1870 nam de krant een
stuk van "Qop, waarin M. een beschonken genie genoemd werd. In Idee998 schrijft M.: `Wat overigens
de Arnhemse Courant aangaat, zy die haar kolommen openstelde voor zulk geschryf... het is dezelfde
krant die Vorstenschool obeneden de waardigheid
achtte van een beschaafd Publielo> en die... Een allerliberaalst blad, natuurlyk! ...nebenbei in «staatkundie principes» doet.' (vw vi, p. 263).
g
In Idee999 bericht M. dat de `Arnhemmer' zijn ongelijk bekend heeft aangaande het (negatieve) oordeel over Vorstenschool. De krant noemde M. in dit
stuk onbescheiden omdat hi' zichzelf prees (vw vi,
p. 266). *kamerontbinding 1.
Arnold, de eigenaar van het rote particuliere landgoed Tjileungsir. DD. vroeg er onderdak op zijn reis

van Buitenzorg naar Poerwakarta (oktober 1845).
Mevrouw Arnold was alleen thuis en weigerde hem
daarom binnen te laten.
`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 schrijven.' (brief aan Tine d.d. 7 oktober 1845, vw yin, p. 469)
Hij schreef toen het volgende gedicht op een van de
pilaren:
`0, zoek gastvrijheid eer bij Turk en Arabier/En roem
de deugden niet, die in dit land eens blonken,/'k Liep
zes en twintig paal van Buitenzorg tot hier,/Mij werd
geen stoel gezet, geen dronk werd me ingeschonken.'
(vw viii, P. 470)
Op 13 december 1872 vertelde DD. dit verhaal aan
Mimi, die het een dag later, met een gemutileerde
versie van hetgedicht, in haar dagboek noteerde
(VW xv,p. 514 en 517).
Arria, vrouw van Caecina Paetus, die in42 n.Chr. ter

dood veroordeeld werd vanwege zijn deelname aan
g
een samenzwering teen
keizer Claudius. Arria

spoorde haar man aan zelf een eind aan zijn leven te
maken. Zij stiet zichzelf een dolk in het hart en gaf
die aan haar man met de woorden `Paete, non dolet'
(Lat. Paetus, het doetgeen pijn). Door deze uitspraak werd zij het model van Romeinse vrouwenmoed. 'Max, geloof me, het doet geen pyn' zegt
Tine in de Minnebrieven, waarna zij vraagt hoe deze
vrouw heette. "`Porcia', antwoordt de `Doctor in de
Letteren' (vw ii, p. 17). `Misschien had hi' Arria moeten raden', voegt M. er in een aantekening uit 1875
aan toe (vw ii,p. 161).
Arthur, de legendarische koning van de ridders van

de Ronde Tafel in Wales. Wouter was in het bezit
van een kleurprent van Arthur, die Holsma hem geschonken had (Idee 1165, vw vii, p. 191).
Arti, nl. Arti et amicitiae (Lat. aan de kunst en aan de

vriendschap gewijd)
1.broederschap der schilders te Amsterdam (1654);
2. de naam is bij de oprichting in 1839 overgenomen
door de Maatschappij tot Bevordering der Beeldende Kunsten te Amsterdam. In een brief aan Marie
Berdenis van Berlekom noemt M. "Ziirchers besprekin en in Het Nieuws van den Dag van de tentoonstellinen die in Arti werden gehouden (13 mei 1886, vw
xxiii, p. 594).
Artis, het in 1838 opgerichte genootschap Natura Ar-

tis Magistra (Lat. de natuur is de leermeesteres van
de kunst), dat te Amsterdam degelijknamige dierentuin heeft ingericht. Droogstoppel wenst dat
Stern aan zijn vader schrijft dat hij, Droogstoppel,
lid is. Verder zegt hi':
`Kan je niet naar Artis gaan – je weet dat ik lid ben –
als je volstrekt vreemde dieren zien wilt? Moeten het
juist die gazellen aan den Ganges wezen, die toch in
het wild nooit zo goed zyn waar te nemen, als in een
nette omheining van gekoolteerd yzer?' (vw 1, p.134).
Idee 213 handelt over het opvoeden van kinderen,
een taak waar niet alle ouders evengeschikt voor
zijn:
"t Is zonderling dat zoveel mensen zich verstouten
kinderen te hebben. In Artis ken ik een oppasser die
weet om te gaan met de tygers. Een ander is geschikt
voor de vogels. Ook de kunstmatige visteelt heeft z'n
specialiteiten. Maar kinderen houdt ieder.' (vw ii, p.
423)
Kinderen in Artisgaan steeds weer naar de apenkooi en ouders, onderwijzers en opvoeders behoren
dat te weten. Dat is meer waard dan de 'leer van 't
omooie handje»' (Idee 215, vw H, p. 425). M. komt op
het onderwerp terug in Idee 380. Ook de leerlingen
van `M'sieu Willaire' (*Meskendorff) staan allemaal
bij de apen, maar deze maakt zich niet ongerust:
`Och, ik heb hun gezegd dat hun lichaam is 'n tempel
Gods, en dus...' (vw II, p. 549).
Nadat Mimi het contact met M. op aandringen van
haar familie had verbroken, kwam zij hem in se
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tember 1862 toevallig teen in Artis. Zij logeerde op
dat moment bij haar oom Burlage aan de Amstel in
Amsterdam (cf. brief aan Mimi d.d. io se tember
1862, vw x,p. 686).
As van Multatuli,
`Naar aanleiding van een verzoek van de MultatuliVereniging wordt besloten een waardige plaats in het
columbarium beschikbaar te stellen voor de bijzetting
van de as van M. en diens echtgenote Mevrouw Douwes Dekker-Schepel. Hierin moge worden gezien een
hulde onzerzijds aan de nagedachtenis van deze grote
figuur, die de eerste Nederlander was, die zijn stoffelijk overschot liet verassen.'
Aldus het Bericht van de Vereniging voor Facultatieye Lijkverbranding, juli 1947. De gebeurtenis vond
plaats op 6 maart 1948 te Westerveld, waarbij G.
Stuiveling als voorzitter van het Multatuli-Genootschap een toespraak,
en Jan Musch voordrachten
hield. Het monument in de urnentuin is van A.H.
Wegerif.
In 1967 deed het gerucht de ronde dat de as van M.
zoekgeraakt was en door sigare-as was vervangen.
Het hele verhaal berustte op een practical joke: "crematie 1.
(Lit.Jaap van der Does, Vat rest van Multatuli – en
waar?', in: Over Multatuli , 1991, nr. 26,p. 5-io)
A-saga, geschrift uit in 1841 van Johannes Bosscha,
metgeen andere klinker dan de a. Het werd onmiddellijk gevolgd door Jacob van Lennep met zijn E-legende en door Abraham des Amorie van der Hoeven
met zijn 0-sprook `Colhoms roos' (A-saga. E-legende.
0-sprook, ze oplage, Amsterdam, 1879; deze stukken
zijn opgenomen in Battus' Opperlandse taal- & letterkunde,1981, hoofdstuk 1).
In een brief aan C. Busken Huet d.d.31 mei 1867
gaat M. in op diens negatieve recensie van De Schepping van "j.j.L. ten Kate in De Levensbode (dl. 2., 1867),
waarbij hij schrijft:
`Dat er schoone verzen in zyn [=Ten Kates] werk zijn
(...) wat bewyst dit? Dat die heele verzenmakery een
kunstje is, een handigheid. De Japanners doen een tol
loopen op een gespannen koord; ik heb in Egypte een
geit zien staan op 6, 8, io, op elkaar gelegde kootjes;
wy heben de o-sprook de a-praat, de e-legende, en
preeken zonder r gehad, en wat niet al! En sommigen
dier forcetouren stel ik, in moeielykheid van uitvoering, (ja soms ook in nut) gelyk of boven 't kunstje van
verzenmaken.' (vw xii, p. 237)
Asmodde, (boze geest, genoemd in het apocriefe boek
Tobias), titel van een schimpblad, oorspronkelijk
een in het Fransgesteld zondagsblad van Par. Van
Bevervoorde, vanaf nr. 22getiteld Le Courier Batave.
Het blad verscheen in deperioden 1845-1848 en
1850-1851. Daarna werd Asmodee het ps. van Johan
de Vries, die in 1854 het schotschrift Een standbeeld in
een zak, over het beeld van koning Willem ii, publi-
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ceerde. Hetgeschrift beleefde drie drukken binnen
een jaar. Op 3 mei 1854 verscheen de eerste aflevering van het satirisch weekblad Asmodee, dat tot 1895
zou bestaan. Het veroorzaakte enkele malen opschudding door zijn vrijmoedige kritiek op het priveleven van leden der koninklijke familie. In 186o
nam het blad eenproclamatie op (7 maart 1860, vw
x,p. 215), zgn. van M.'s hand, met daarin een ironische toespeling op diens artikel in de *Amsterdamsche
Courant van9 december 1859.
Op 26 se tember 1867 schrijft M. C. Busken Huet
n.a.v. confrontatie met de hoogleraar *Vreede:
`De heer Salvador, wien ik verzocht my op de hoogte
te houden van de zaak, zond my, behalve t Handelsblad, een nummer van de ASMODEE. (daarin schynt
myn naam geen tache te maken) die een stuk overneemt uit een courantje van Dendermonde. Behalve
de ophemeling van myn speech (...) moet ik zeggen
dat die Dendermonder vry wel de waarheid vertelt. Ik
wil niet gaarne Uw naam op 't kruisband van een Asmodee zetten, anders zond ik U 't ding. Gedoogt uw
fatsoen het te bestellen? 't Is No 37. Maar 't zal de
moeite niet waard zyn, vind ik.' (vw xii, P. 436-437)
Ook daarna bleef M. het blad lezen. Zo schrijft hij
bijv. G.L. Funke in januari 1876 in de Asmodee een
aankondiging gezien te hebben van J. van Vlotens
uitgave van de Galante Dichtluimen van Hendrik
Riemsnijder en Willem Bilderdijk (1869, Amsterdam: A. van Brussel). Hi' heeft dit werk nog nooit in
een fatsoenlijk blad geannonceerd gezien en vervolt:
`Vraagt ge hoe ik aan Asmodee kom? 't Wordt me geregeld gezonden door iemand te Rotterdam [="Ferdinand Jongen]. Soms staan er goede stukken in waaruit
fatsoenlyke redakteuren wat konden leeren. Maar 't geheel is naar, vooral nu die v.Brussel in katholiek geloof
doet. In 't voorlaatste nummer stonden twee aardige
versjes, wezenlyk van letterk. waarde.' (vw xviii, p.
225-226)
Aan H. de Haas schrijft hij op 5 november 1879:
`De fatsoenlykste krant is Asmodee. Dat blad is
dikwyls franchementgemeen-gemeen. («dikwyls» zeg
ik, want soms doet het ook aan nagemaakte deftigheid, midden in de smeerigheid van de rest) maar de
andere bladen zyn huichelachtig-fatsoenlyk-gemeen. Ze
staan tot 'n z.g.n. schendblad als «uw66» tot «jou».'
(vw xx, p. io8)
In de nummers36 (5 se tember 1867), 37 (12 september), 38 (19 se tember en 4o (3 oktober) plaatste Asmodee de `Ideen van Multafero', door B. (= *A. van
Brussel).
Enkele artikelen van A. van Brussel, *A. Buijs en
"F.A. Hartsen, die in 187o-1871in de Asmodee verschenen, zijn opgenomen in vw )(Iv. Buijs – op dat moment eengroot bewonderaar – prijst M.'s verdedi in van *De Vletter en beveelt in hetzelfde stuk
M. alsgouverneur-generaal van Indie aan (8 december 1870, vw xiv, p. 258-26o). Hoofdredacteur A. van
Brussel is een andere mening toegedaan en distanti-
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eert zich in een kanttekening van deze aanbeveling.
Op 6 maart 1873 wijst het blad op de juistheid van
M.'s voorspelling aangaande de oorlog met "Atjeh
(vw xv,. 665-666).
Op 25 februari 1875 verschijnt in de Asmodee een
schertsend stuk over Mina Kriiseman, die voor de
eerste opvoering van Vorstenschool de voorkeur gaf
aan Utrecht boven Rotterdam (vw xvii,p. 409-41o).
M. kreeg de Asmodee niet alleen via F. on en en "M.
Salvador in handen, ook "H.H. Huisman wist M.
met de Asmodee te verrassen (cf. brief van M. aan
Huisman d.d. iz juni 1871, vw )(Iv, p. 581).

Aspasia, ca. 470-410 v.Chr., intelligente en ontwikkelde Griekse vrouw uit Milete, vriendin en later echtgenote van Pericles. "Orig enes

Assas, Nicolas d'-, (eig. Louis-), 1733-176o, Frans regimentsofficier uit het leer van Lodewijk xiv, kapitein bij het regiment van Auvergne, werd in 1760
gevangen genomen te Klosterkamp in Westfalen
(bij Wezel). Als hi' zich stil hield zou men zijn leven
sparen, doch hi' riep 'Auvergne a moil' en werd gedood. Dit historischegezegde behoort zonder de
minste twijfel 'tot het gebied der verdichting', aldus
M. in een aantekening bij Idee 527. 'Het Auvergne a
moi! blykt vervaardigd te zyn voor 'n boulevard-drama' (vw HI, P . 433).
In 'Max Havelaar aan Multatuli' wordt D'Assas samen met "Luther, *Cambronne, *Van Speyk en *Curtiusgenoemd als zich voor een ideaal opofferende
helden, met wie M. zich vergeleek maar voor wie het
publiek een belangstelling toonde (vw I, P. 470).
"goudmaker

riept om dien bril te wreken' (Idee 362, vw II, p. 524).
In Idee753 herinnert hi' aan de nederlaag van de Assyriers bij Jeruzalem (ii Koningen 19: 35-37). Daar
versloeg de 'Engel des Heren' in den nacht een leer
van `vijf-en-tachtig duizend man' onder aanvoering
van de Assyrische koning Sanherib (vw iv, p. 476).

Astma, kwaal waaraan M. leed. Hi'j maakt er onder
meer melding van in een brief aan Mimi d.d. 5 februair 1878: `Telkens voel ik me kortademig, ook 's
avends. Dat be on al den eersten avend. Dus: van de
lucht, denk ik.'(vw xix, p. 55).
Marie Anderson schrijft er over: 'Ook het asthma,
waaraan hi' is bezweken, kan (al wil ik 't niet beweren) eengevolg van den staat zijner zenuwen zijn
geweest, –'n z jaar voor zijn dood reeds placht hi'
zoo diep te zuchten alsof hi' dan den adem kwijt
was.' (Uit Multatuli' s Leven,1981, P . 43).
"keelaandoeningen *H. de Vries
(Lit. Tjasse Bruintjes en Dik van der Meulen, 'Het
ziekbed van Multatuli', in: Over Multatuli,1993, nr.
31,P. 35-43)

Astra Koesoema, "djaksa
Asyl voor gevallen vrouwen, *Steenbeek
Ataliba, (Atahualpa) laatste koning van Peru uit het
geslacht der Inca's. Hi' werd in 1533 door *Pizarro
ter dood veroordeeld, ondanks het feit dat hi'j een
geweldige hoeveelheid goud en zilver als losgeld betaald had. Het oorspronkelijke vonnis, de brandstapel, werd omgezet in dood door wurging, nadat de
koning er in toegestemd had het christelijke geloof
aan te nemen. *Bandanezen *dromen

Assistent-resident, Nederlands-Indisch ambtenaar
die aan het hoofd stond van een der drie, vier of vijf
afdelingen, assistent-residenties, waarin een residentie verdeeld was. Bij het bestuur van deze afdeling, onder het gezag van de resident, moest de
regent hem terzijde staan. De assistent-resident
moest volgens de instructies deze inlandse vorst behandelen als zijn jongere broeder. DD. was assistentresident te *Amboina en "Lebak. M. spelde zelf
meestal adsistent-resident(bijv. in vw I, P . 349).

Association internationalepour le progrês des
sciences sociales, "congres 1.
Assur, zoon van Sem (Genesis io:22), stichter van Nines/6, naar hem werd Assyrie vernoemd. In het Oude
Testament is herhaaldelijk sprake van Assyrie als de
viand van het yolk Israel. Daarnaar verwijst M. in de
inleiding van de Woutergeschiedenis, wanneer hi'
vertelt hoe hi' eens in zijn jeugdige onbedachtzaamheid een bril tekende op de neus van God:
Vat werd ik bleek bij 't horen der trompet, die eigenlyk maar zei: de diligence is aan, doch my in 't oor
klonk als bazuin der kind'ren Assurs, die gy te hulp

Atchinezen, bewoners van *Atjeh

Atheist, gevormd met de alpha privans, de a die `zonder' betekent. 'Er is iets kwaadaardigs in de alpha privans van 't woord atheist.', schrijft M. in Idee 98 (vw
II,p. 331). In een hoot uit 1872 komt hij hierop terug:
`Volwassenen storen zich niet aan zulke domheden'
(vw II,. 676).
Geloven en nietgeloven is een van de thema's
die steeds terugkeren in M.'s oeuvre. Bijv. in Idee
919:
`De atheist die aan elken 'Heer' (...) den dienst opzei,
heeft hoger plichten te vervullen, en moet zyn genot
zoeken in zware verantwoordelykheid.' (vw iv, p. 659)
Dat M. zichzelf als atheist beschouwde, blijkt onder
meer ook uit de volgende reels
in hetzelfde Idee:
g
`Ik verzeker u dat we talryker zyn dan ge meent... al
blyft het me leed doen dat gy gewacht hebt op deze
verzekering, voor ge besloot getuigenis of te leggen
van uw vererend ongeloof. (...) Komaan, niet gehuicheld! niet geschipperd! twee maal twee is vier, en een
persoonlyke God is 'n ongerymdheid!' (vw iv, p. 66o)
Hetgedrag van de atheistische leden van de "Com-
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mune van Parijs keurt hi' echter af: zij hebben zich
gedragen als christenen (vw iv, p. 656).
M. bezwaren teen "geloof, 'god-dienery' en "moderne theologie stonden echter niet zijn sympathie
voor sommige `oprecht gelovigen' in de weg, zoals
blijkt uit zijn beschrijving van de monnik Anselmo
in de "zeeziektegeschiedenis, zijn reacties op rabbijn "Tal, straatprediker *Esser e.a.
Bezoek van de ongemanierde atheist Pop van Asperen werd door hem niet op prijs gesteld (cf. brief van
M. aan V. Bruinsma d.d. 17 februari 1875, vw xvii, p.
365-366; "Samojedie). "H.J.
Betz
Atjeh, (Atchin, Atjin) het noordelijk deel van Sumatra, waaraan in 1873 de oorlog werd verklaard. Engeland en Nederland regelden in 1824 bij het Traktaat
van Londen allegeschillen die uit de koloniale overdracht van 1816 waren voortgekomen. En eland zag
of van alle aanspraken op Sumatra. Nederland verbond zich wel om bij verdere gezagsuitbreiding op
Sumatra de onafhankelijkheid van Atjeh te ontzien.
Uiteindelijk werd hetgebied aan Nederland overgedragen: in november 1871 werd het zogenaamde Sumatra-Traktaat door de Nederlandse regering
goedgekeurd. Daarmee waren de beperkingen van
het Londens Traktaat ten aanzien van Atjeh opgeheven: En eland verplichtte zich of te zien van alle
`vertogen' teen uitbreiding van het Nederlands gezag in enig gedeelte van Sumatra. In ruil hiervoor
werden de Nederlandse bezittingen op de Kust van
Guinee achtergelaten. De Atjehers gaven zich echter
niet gewonnen. Zeeroof enplundering maakten,
meende men, optreden noodzakelijk. In een reeks

opeenvolgende bloedige oorlogen trachtte men Atjeh aan het Nederlands gezag te onderwerpen. In
maart 1873 vertrok de eerste expeditie. "Nieuwenhuijzen werd benoemd tot regeringscommissaris,
militaire opperbevelhebber werd generaal-majoor
J.H.R. Kohler, tweede commandant was kolonel
E.C. van Daalen. Deze eerste expeditie mislukte en
bij een tweede poging in apri11874 onder leiding
van luitenant-generaal *Van Swieten als regeringscommissaris en opperbevelhebber, met generaalmajoor G.M. Verspijck als tweede bevelhebber,
werd de *kraton van de sultan van Atjeh bezet. In
Nederland en Batavia werd de val van deze kraton,
door de Nederlanders Koetaradja (sultansstad) gedoopt, gevierd als een belangrijk succes, in werkelijkheid betrof het de verovering van een weinig
beduidende vesting en geenszins het paleis van de
sultan, zoals men meende. Er volgden nog vele
schijnoverwinningen. Rond 1908 werd Atjeh onderworpen, in 1942 trokken de Nederlanders zich definitief terug uit Atjeh.
Dat een en ander inderdaad op oorlog uit zou to en
voorspelde M. al in februari 1872 in een brief aan zijn
vriend S.E.W. Roorda van Eysinga, die hi' eindigt
met de woorden:
`het is er om te doen om Atj in intepalmen. Het zal dan

ATJEH — ATJEH

ook geschieden, maar niet zonder moeite, want de
Atjinezen zyn strydbaar. Ik schreef u immers reeds:
We zullen hooren van oorlog op Sumatra?' (27 februari 1872, vw xv, p.114)
In oktober van datzelfde jaar herhaalt hi' zijn profe-

tie in zijn open 'Brief aan den Koning':
`Uw Gouverneur-Generaal, Sire, staat op hetpunt, onder gezochte voorwendsels, hoogstens op grond van kunsti g geprovoceerde reden, den oorlog te verklaren aan den
Sultan van Atjeh, met het voornemen dien Souverein
te beroven van zyn erfdeel. Sire, dit is noch dankbaar,
noch edelmoedig, noch eerlyk, noch verstandig. (...)
Reeds te lang, Sire, hebben wy door onze wanbedryven in Indie, alle aanspraak op de sympathie van
Europa verbeurd. Het aanvallen van Atj eh zou een
door uw vyanden gewenst zegel zetten op de algemene verachting.' (vw v, p. 682-683)
Het betreffendegedeelte uit deze brief werd met instemming geciteerd in de Sumatra-Courant van 9 en
12 juli 1873 (A.C., `Multatuli en de oorlog tegen At-

chin'; vw xvi,. 8o-83, 89-92).
Wanneer de eerste nederlaag een feit is, schrijft M.
G.L. Funke op 24 apri11873 dat de gebeurtenissen in
Atjeh, `middelyk 'n gevolg van 't vry-arbeids-principer, hem zeer treffen, `ja om zoo te ze en persoonlyk (Doch dit gaat het Publiek niet aan)' (vw xv, p.
730). Hij verzoekt Funke hem een exemplaar te zenden van P.J. Veths A tchin en zijne betrekkingen tot Nederland (Leiden, 1873, een citaat uit dit werk m.b.t. de
gezanten van Atjeh in i6oi is opgenomen in de biografische aantekeningen van vw xv, p. 794). Funke
raadt hem aan een apart werk aan deze kwestie te
wijden. Ook in enkele volgende brieven schrijft M.
Funke hierover. Hi' besluit er echter niet afzonder-

lijk over tepubliceren. Wel schrijft hi' over de kwestie in de vijfde bundel Mean, waaraan hij op dat moment bezig is. In Idee 1066 neemt hi' de dagorder
van *Van Swieten onder de loep en voegt daaraan
toe dat een dergelijke analyse ook te maken zou zijn
van de nota's over Atjeh. Het is echter weinig zinvol,
zo meent hij, om te betogen en te bewijzen dat de
oorlogsverklaring een `schelmstuk' is. Hi' vervolgt:
`Maar, Nederlanders, uw oorlogsverklaring — dat beet:
de oorlogsverklaring van den suiker — en fortuinmaker Van de Putte — is 'n domheid. Ze zal u op 't verlies
van zeer veel geld te staan komen, juist en vooral nd de
verovering van Atjeh. Dit weet Van de Putte niet, omdat hem de politieke verhoudingen in den Archipel
volkomen onbekend zyn, maar ik weet het. Verkiestge
hiervan opheldering, toelichting... welnu, nog eens,
dat ze my zeer nederig door de Regering of de Kamers
gevraagd worde. Sinon, non! Ik heb m'n plicht gedaan
en bytyds gewaarschuwd. (...) Het verklaren van den
oorlog aan Atjeh is 'n schelmstuk, en 'n domheid.
Meer nog: ze zal blyken 'n straf te zyn. Men heeft het
zo gewild.' (vw vi, p. 705-706)
In een aantekening uit 1874 bij Idee 76o laat hi' zich

uiterst kritisch uit over de verslagen van de verovering van de kraton:

ATOMEN – AU PRINCE

`Het nederlands publiek heeft al deze zotternyen weer
goedmoedig aangenomen, en staat gereed z'n Fransen
van de Putte de millioenen te verschaffen, die nodig
wezen zullen om in den Noordhoek van Sumatra vasten voet te houden. Het innemen van dien Kraton – niet
eens 'n vesting... cyfer der gesneuvelden: Brie man! – betekent niets. Zal 't den minister gelukken de Natie
wys te maken dat er op Sumatra hoofdsteden zyn,
waarnaar het Land zich regelt? (...) Nederlanders, van
Atjeh begint de neerlaag!' (vw Iv, p. 696)
De laatste zin herhaalt hij in een noot uit 1875 bij de
Max Havelaar , waarin hij ageert tegen de beschuldig
in van "zeeroof door de Atjinezen.
e
T Natal heeft
hij vaak Atjinezen ontmoet – Si Oepi Keteh was een
Atjinese – en hij heeft bij hen zeer veel goede eigenschappen gezien (vw I, P . 340-342). In deze aantekening wijst hij verder op het feit dat hij al voor zijn
`Brief aan de Koning,' namelijk in het dertiende
hoofdstuk van de Max Havelaar, gewezen had op
`onzegespannen houding met het Atjinse Ryk':
`De onbesuisde oorlog met Atjeh was een der laatste
duitenplateryen die 'n minister nodig had om de aandacht of te leiden van z'n onbekwaamheid, en zal blyken even noodlottig te zyn van uitslag en invloed, als
ze lichtvaardig en misdadig was van opzet. Het wankelend Nederlands gezag is tegen dchecs als daar door
ons geleden worden, niet bestand.' (vw 1, p. 301-302)
Hi' verwijt *Fransen van de Putte dat hij de natie in
een toestand heeftgebracht die haar 'op zOveel millioenen schats, op zOveel mensenlevens te staan
komt' (vw I,p. 302). In 1881 schrij ft hij in een noot
bij de laatste zinsnede bovenstaand citaat uit: `Dat
Atjeh zou veroverd en de Atjinees overwonnen zyn, is
'n leugen'. *De Nisero
(Lit. P. van 't Veer, De Atjeh-oorlog, Amsterdam, 1969.
Van 't Veer onderscheidt vier Atjeh-oorlogen: eerste
1873; tweede 1874-1880; derde 1884-1896; vierde
1898-1942)
Atomen, Chemici beginnen weer te spreken van atomen, meldt M. in een noot uit 1872 bij Idee 503:
Ten chemisch atoom is dus – 't moet naar den zin des
woord, ondeelbaar zyn – een uitgebreidheid zonder uitbreiding. (...) Het woord atoom is 'n uitdrukking die alleen in bespiegelende wysbegeerte mag gebruikt
worden. Voor den scheikundige blyve het een ketterse
klank. Hy is dit verplicht aan de eer van z'n wetenschap, die van scheiden haar naam ontleent. Wie aan
atomen gelooft, moet eo ipso genoegen nemen met
halve, kwart, enz. atomen, waaruit blykt dat z'n geloof ongeloof is.' (vw in, p . 419)
Atticus, Titus Pomponius-, 109-32 v.Chr., Romeins
ridder, geschiedschrijver en letterkundige, bevriend
met Cicero. Cornelius Nepos nam de 'Brief aan Atticus' als voorwoord op bij zijn Levens van Beroemde
Mannen (De viri illustrious). M. citeerde hieruit tijdens
een lezing te Me el op 13 april 1878 (verslag in het
Leidsch Dagblad van 15 januari 1881; vw )(xi, p. 67). De
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daarbij aanwezige dominee "A.J. Oort ergerde zich
aan 'de colossale domheden op wetenschappelijk gebied' van M. De dominee kon bij Nepos geen `levensbeschrijvi
ng van Atticus' vinden, en concludeerde:
`m. heeft den slag, zich voor oningewijden te omhangen met een mantel van geleerdheid, die hem in
de verste verte niet toekomt.' (Meppeler Courant, 20
aril 1878, nr. 32; vw xix, p. 486-487).
Op dit stuk volgden drie reacties in de Meppeler Courant (2.4 april 1878, vw )(Ix, p. 501-504); 0 27 aril
pakte Oort nogmaals de pen op om de kwestie of te
sluiten (Meppeler Courant, 27 apri11878; vx )(ix, p.
509-510). In een brief aan D.R. Mansholt d.d. 1 mei
1881 schrijft M. aan Oort mondeling te hebben laten
weten dat hij "t zedelijk vinden zou als hy [=Oort] z'n
dwaling erkende en openlyk introk' (vw xxi, p. 281).
Attika, het schiereiland waarop de stad Athene ligt,
oorspronkelijk het geestelijk middelpunt van Griekenland, en dus van de beschaving. Aldus wordt Attika opgevat in een noot bij Idee 242 (vw II, p. 694).
Au Prince Belge, herberg, `een klein logement' (brief
van DD. aan Van Hasselt d.d. 19 oktober 1859, vw x,
p. 8o) te Brussel in de Bergstraat (Rue de la Montagne), schuin tegenover het postkantoor. Inmiddels is
dit stadskwartiergesloopt en onherkenbaar veranderd. Wel is op de plaats van het logement een (tweetalige) gedenkplaat aangebracht met de verkeerde
spelling Edward. Mimi noemt het hotel 'in hoofdzaak een bierkroeg, «estaminet» 9 waar veel `onderg
eschikte postbeambten verkeerden' en `mannen in
blousen' hun faro, een zoet donker Brussels bier,
dronken. Zij vertelt verder dat DD. de herbergier zeven maanden lang de betaling voor kost en kamerhuur schuldig bleef en dat 'den goedmoedigen
kroeghouder en zyn gezin' hem bovendien nog geld
voorschoten (Brieven WB III, p. 7). Vol ens opgave
van degemeente Brussel was Laurent Francois Deprince (1808-1878, geb. te Nieuwkerke bij Ieperen,
gehuwd metjeanne Francoise Jos6phine Elodie
Caers, geb. te Brussel 1835) de eigenaar. De veronderstelling van G. Stuiveling (vw x, p. 14-15), dat niet
Deprince maar G.Janssens, aan wie DD. zijn brieven
liet richten (2o november 1859, vw x, p. 122), de eigenaar was, wordt betwijfeld door Van 't Veer. Vol ens
hem is het waarschijnlijker dat DD. zijn brieven liet
richten aan een medebewoner, uit angst voor zijn
Nederlandse schuldeisers (Het leven van Multatuli,
1979, p. 465 en noot. 287).
DD. vond er onderdak in het voorjaar van 1858 en in
het najaar van1859. Hi' schreef er de Max Havelaar.
Verder werkte hij er aan zijn 'Brief aan de Gouverneur-Generaal in ruste' en aan de voltooiing van De
Bruid daarboven. Bij zijn terugkeer in september 1859
werd hij er naar eigen ze en hartelijk ontvangen.
Men had er zelfs tijdens zijn afwezigheid zijn kennis Pauline, 'die zich verstout een kind te hebben
voor het huwelijk', gratis te eten gegeven omdat
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men wel wist dat hi'j er terug zou keren (brief aan
Tine d.d.-6 september 1859, vw x, p. 42).

Auf der Steig, (of Villa-), aanduiding van het landhuis van M. te "Nieder-Ingelheim, naar de zo genoemde weg van Nieder-Ingelheim naar Mainz. Het
huis was officieel bekend als Auf der Kreuzkirch.

Augiasstal, de sterk vervuilde koeiestal van koning
Augias te Elis in de Peloponesos, die Hercules moest
reinigen. In 1870 noemden de Indische bladen de
landstreek Lebak een Augiasstal, aldus M. in een
noot uit 1870 bij Nog eens:Vrye Arbeid. Hi' vervolgt:
`En het Gouvernement scheen dit oordeel te beamen.
Althans er waren zeer speciale maatregelen genomen,
om aan de misbruiken die daar «van oudsher» heersten, een eind te maken. Van oudsher? Alzo ook in den
tyd toen Havelaar daar Assistent-Resident was. Deze
deed dus zyn plicht de schuldigen aan te klagen, en de
heer Van Twist die de aanklacht afwees en smoorde,
deed zyn plicht niet.' (vw v, p. 417, 469)
In Idee372, waarin hi' ingaat op de `zindelyke armoede', vinden we een toespeling op de Augiasstal.
Hi ' illustreert de rol die de deugd daarbij speelt, als
volt:
g
`Denk je dat m'n dochter 'n hoer is? vroeg 'n vader aan
dengeneesheer die 't meisje behandelde, en Hercules
spelen wou in haar stal. Zo'n pudieke vader zal dit
nummer myner Ideeen heel onkies vinden. Juist, allerudiekste vader! Maar bedenk dat m'n bezem niet
p
rein blyven kOn, na 't aanraken en wegvegen van uw
deugdzaamachtige vuiligheid.' (vw ii, P. 540)
*Liernur

jaarboekje – dat aan de koningin was opgedragen –
tussen koningin Sophie en haar hofdames. Het artikel vormde 66n van de redenen waarom Busken
Huet en Pot Teter aftraden als Gids-redacteuren. M.
schrijft Busken Huet op zo september 1867 over dit
artikel:
Vat moet het heerlyk zyn, niets te schryven dan juist
wat men te zeggen heeft! Belletrie is 't eenig terrein
waarop gy en de Gidsmannen elkander zonder botsing ontmoeten kunt? Och, dat geldt niet. Uw stuk
over Aurora was ook belletristisch. Gy zult U niet kunnen effaceren, zoomin in novellen als in kritiek. Al
wat van den notenboom komt, riekt naar noten.' (vw
XII, p. 432)

Ausonius, Decimus Magnus, ca. 309-395, Romeins
dichter, afkomstig uit Bordeaux. Zijn Mosella is een
episch verslag in dichtvorm van een refs langs de
Rijn en de Moezel. Het werd in Duitsland in de eerste helft van de negentiende eeuw regelmatig in vertaling uitgegeven. M. noemt de Mosella, waarin
Ausonius de Moezel voorstelt als een bevallige jonkvrouw die zich bij Koblenz – in M.'s woorden – `zegevierend in de armen werpt van de flinken mannelyken Ryn', in de Millioenen-studien (vw v, p. 13).

Austerlitz, stadje in Moravie, waar Napoleon in 1805
de keizer van Rusland, Alexander I, en van Oostenrijk, Franz II, versloeg (de Driekeizersslag). Daar, of
misschien zelfs daarvoor, heeft Napoleon zijn hoogte punt bereikt, aldus M. in een brief aan baron Van
Verschuer d.d. 13 oktober 1881 (vw )(xi, p. 475).

Automedon, in Homerus' Ilias de wagenmenner van
Auguste, de advocaat-likdoornsnijder uit de *Likdoornvertelling.

Aurora, titel van een almanak die jaarlijks verscheen
bij A.C. Kruseman, met de jongste voortbrengselen
van de Nederlandse dichters. Deze almanak werd
door C. Busken Huet besot in De Gids van januari
186.5
Dit artikel, getiteld `Een avond aan het ha',
wasgegoten in de vorm van een gesprek over het

Achilles. In zijn Over vryen arbeid maakt M. alle `vroegere, tegenwoordige en toekomende GouverneursGeneraals"tot de automedons (...) van 't grote
voertuig dat Insulinde heet' (vw II, p. 269).

Ayer Ban 'e, *A(i)jer Bangies
Aztalpa, personage uit de *Peruaanse vertelling.
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Baart, (Maria) Elize-,1854-1879, geb. to Middelburg.
Ze hield voordrachten en was een toneelleerlinge
van *Mina Kriiseman. Op voorspraak van Mina
Krtiseman kreeg zij de rol van het naaistertje Hanna
bij de eerste opvoeringen van *Vorstenschool (1 maart14 mei 1875). Met deze rol oogstte zij een opmerkeM. en Mina
nflict
lijk
succes. In hettussen
co
Kriiseman over de invulling van de rol van koningin
Louise door Mina Kriiseman, koos zij de kant van
haar vriendin. Beide dames beeindigden tegelijkertijd hun optreden en maakten dit bekend d.m.v. een
advertentie in de Leeuwarder Courant d.d. 14 mei 1875
(vw xvii, p.719).
Door haar verloving in 1876, en later huwelijk met
de Multatuli-bewonderaar "B.P. Korteweg verslechterde haar relatie met Mina Kriiseman. Korteweg en
Elize Baart maakten op 13 oktober 1879 in Groningen een eind aan hun leven.
(Lit. P.J. Meertens, `Een Middelburgse burgerfamilie uit de 19de eeuw: Kornelis Baart en zijn dochters', in: ArchiefKon. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen,1970, p. 68-99; Jeroen Brouwers, Twee verwoeste levens, verschenen in de reeks: De Nieuwe Engelbewaarder, 1993, nr. 4.)
Babut du Marês,Jules-, 1827-1895, geb. to Maastricht. Auteur van de Franse roman "FelixBatel ou la
Hollande ciJava.
Babylon, (Babel) hoofdstad van het oude Babylonische rijk aan de Eufraat ten zuiden van Bagdad. De
stad was beroemd om haar bouwwerken. Het Babylonische rijk bloeide in de 7e en 8e eeuw v.Chr. onder Nabopalassar en Nebukadnezar II en voerde
oorlog to en Egypte en Juda.
M. spreekt in Idee12.05 van `een der menigvuldige
vallen van Babylon, die telkens zo aandoenlyk wordengeprofeteerd in de Schrift, en wel met 'n leedvermaak alsof de olleer» 'n byzonderen hekel aan
die stad had, en of 't koelen van z'n wrevel hem buitengewone moeite kostte.' (vw vu, p. 329).
De 'Toren van Babel' werd bekend door het verhaal
in Genesis xi. De toren moest dienen als een baken
voor alle volken, maar God wilde de bouw niet laten
voltooien en bracht daarom spraakverwarring onder de bouwers. Dit wordtgenoemd in Pruisen en N ederland (vw Iv,. 29).

Badjing, Javaanse eekhoorn. SaIdjah zong het lied
van de badjing, terwijl hij bij Badoer wachtte op de
komst van Adinda:
`Zie hoe de badjing zyn levensonderhoudt zoekt/Op
den klapa-boom. Hy stygt, daalt, dartelt links en
rechts,/Hy draait om den boom, springt, valt, klimt,
en valt weder:/Hy heeft geen vleugels, en is toch zo
vlug als een vogel. (...)' (vw I, p. 248-250)
M. vermeldt in noot 7 (1881) dat hij het lied oorspronkelijk in het Maleis geschreven had, maar dat hij de
tekst is kwijtgeraakt (vw I, p. 315; *Maleise gedichten).
lied in het Maleis', in
s
Lit. E. du Perron, `SaIdjah'
(
VerzameldWerk 4, 1951, p. 649 e.v.)
Badoer, SaIdjah's dorp in Parang-Koedjang, den van
de districten van Lebak (Max Havelaar, vw I, p. 248
e.v.).
Bagelen, (Baglen) residentie op Midden-Java met als
hoofdplaats "Poerworedjo.
Bahrdt, Carl Friedrich-, 1741-1792, hervormd theoloog die zijn hele leven vervolgd werd vanwege zijn
vrijzinnige denkbeelden. Hij moest Leipzig, Erfurt
en Giessen als ketter verlaten. Later kreeg hij in het
Pruisische Halle naast tegenstand ook veel bijval.
Hij hield er een root aantal lezingen en schreef er
politieke en letterkundige werken. Zijn leven eindi de hij als herbergier, even buiten Halle.
M. vraagt S.E.W. Roorda van Eysinga op 19 juni 1885
of deze Bahrdt kent, waarna hij vervolgt:
`Die Bahrdt was een der meest besproken schryvers,
een derpersonen die in 177o a '90 't meest aan den
weg timmerden. De boeken, brochures en artikelen
die voor, over, tegen hem geschreven zyn, zouden –
z'n eigen werk daarby gevoegd – 'n heele bibliotheek
uitmaken. Welnu, niemand noemt hem meer en
slechts weinigen kennen hem. (...) Sympathiek is hy
me niet. Maar een felt dat hy 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 tuds, se portent a merveille
[Fr. De mensen die hij heeft omgebracht, maken het
uitstekend]. In dien behagelyken toestand bevinden
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zich ook de lui die gy en ik doodsloegen.' (vw )(mu,

p.

373-374)

Bajazet I, 1347-1403, Osmaans sultan vanaf 1389, veroverdegrote delen van de Balkan en Klein-azie, beleerde lane tijd Konstantinopel, en nam deze stad
g
in na de slag bij Nikopolis (1396), waarbij hi' de
krijgsgevangenen op gruwelijke wijze liet mishandelen. De ondergang van het Byzantijnse rijk werd
voorkomen doordat Bajazet zelf door "Timoer-leng,
Khan der Tartaren, in 1402 verslagen werd. Hi'
stierf als diens krijgsgevangene. Hi' is den van de
vele koningen die M. noemt in de Millioenen-studien
(VW V, p. 62).

Bake, Rudolf Willem Johan Cornelis de Menthon-, 1811-1874, procureur van het Hooggerechtshof in Indie. Van 186o tot 1864 was hi' consul te
Leipzig en van 1872 tot 1873 te Djeddah. Hi' schreef
over eengroot aantal Indische aangelegenheden, onder andere over "Vrije Arbeid. M. noemt hem als
spreker op het Internationaal Congres van 1864 in
Amsterdam(Idee 535, vw in, p. 370).

Bakergeschiedenissen, Na de brief van Max Havelaar aan Multatuli(*Max Havelaar aan Multatuli 2)
volgen in Idee 527 enkele geschiedenissen die M. gehoord zou hebben van zijn baker: het verhaal van
Piet Hein("Hein) en de parabel van de "goudmaker
(VW In, P. 347 e.v.).

Bake reek spotnaam van M. voor een kerkelijke
preek, opgenomen in Idee 394 (vw ii, p. 584 e.v.). Dominee "Zielknijper heeft voor deze reek, uitgesproken in de vijftigste eeuw, de woorden van baker
`Stotter' op het Salie-avondje bij juffrouw Pieterse
tot tekstgekozen: `dankie wel, juffre Pieterse, m'n
koppie is omgekeerd, dat zie je well' (vw n, p. 585).
Depreek begint met een voorzang als loflied op de
baker.

Bakerrijmpjes, eig. Nederlandsche baker- en kindernjmen. Verzameld en ingeleid door "J. van Vloten. (3e
dr., 1873). In een brief aan C. Vosmaer van omstreeks
20 juli 1874 bespreekt M. deze takerrympjes' en
noemt hi' de verzameling een `kostbare bydrage tot
kennis der volkszeden etc. en als zoodanig van eenige waarde.' Hi' vervolgt:
`Ik haal Aostbaar» door en zeg qeenige» waarde. Als
uitgaaf door v. Vloten is 't miserabel. (...) Er zyn inderdaad redelyk belangryke opmerkingen over die rymes te maken, maar dat doet v. Vloten juist niet! En
pj
uit z'n voorbericht blykt dat-i zelf niet weet wat by behandelt.' (vw )(NT', p. 617)
In Idee 1262 drift hi' de spot met de bundel tyeengeharkte kinderdeunen en bakerliedjes met geleerde Noten'(vw vii, p. 572). M. stelt daar dat hi' 'nog
nietryp [is] voor 't samenflikken van bedelaarsdekens voor 'npoppewiegj en, en 't zingen van 'n Von-

del-almanak'(vw vii p. 573). In 1879 voegt hi' hier
in een noot aan toe dat deze `«Letterkundige» produkten'geleverd zijn 'door den Theologiae Doctor
engewezen letterprofessor Van Vloten' (vw vii, p.
681).

Bali, DD. ondernam na zijn benoeming tot controleur
te Natal alsnog een poging tot assistent benoemd te
worden in een diplomatieke missie naar Bali (io auustus 1842; zie Henk Schulte Noordholt, 'Dekker,
g
Havelaar en Bali', in: Indische Letteren,1987 , p. 149160).

Balkan, *Silistria
Ballingschap, "klap
Balsamo, Giuseppe-, "Cagliostro
Balzac, Honord de-, 1799-1850, schreef in 1829 zijn
Physiologie du marriage. Een `schandelyk vod', aldus
M. in de 'Brief aan A.C. Kruseman' uit 1851 (vw ix, p.
137).

Bamberg, befaamd goochelaar, genoemd in Idee 271
in een vergelijking met theologen (vw II, p. 466).
Bamberg was de naam van een familie van goochelaars. Welk lid M. op het oog heeft gehad, is niet precies vast te stellen. In 1862, het verschijningsjaar van
de eerste bundel Ideeen, waren alsgoochelaar actief
David Leendert Bamberg (1786-1869) en Tobias
Bamberg (1843-1913). *Oosterzee

Bandanezen, bewoners van Banda, den van de Molukse eilanden. Dit eiland maakte in DD.' s tijd deel
uit van de residentie Amboina. *Jan Pieterszoon
Coen roeide in 162i degehele bevolking van Banda
uit. Hierop zinspeelt M. in een ingezonden stuk in
de Amsterdamsche Courant van io december 1859 (vw
x,p. 162,-163):
`Banda is een schip met bemanning, geen land met ingezetenen. Helaas, er zijn geen Bandanezen! De Bandanees is
eene mythe als *Hengist, eene overlevering als "Deukalion. (...) Vraag den Yankee waar de Amerikaan bleef,
vraag aan Spanje waar de nazaten zijn van *A taliba,
"Montezuma... Neen, de Bandanezen kunnen niet opstaan, want er zyn geen Bandanezen.'
*Adeka

Bandjermasin, hoofdstad van de zuiderafdeling van
Borneo, aan deJava-zee. Van 186o tot 1865 woedde
de Banjarmasinse oorlog: het verzet van de vorsten
tegen het Nederlandse gezag. m. laat in Over wyen arbeid "Duymaer van Twist aan de koning vergiffenis
vragen voor die onnodige oorlog, die zoveel mensenlevens kostte(vw n, p. 189-191). De staatkundige regeling van de troonopvolging was de hoofdoorzaak
van de opstand, aldus M. in zijn `Aan de stemgerechti den in Tiel' (vw I, P. 438).
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ijmde
Band(j)ir, (Jay.grote overstroming) "Wijs
plaats waar ik gezaaid heb.

Bandoeng, (Bandung) hoofdplaats van de Preanger
regentschappen, genoemd in de Toespraak tot de
hoofden van Lebak als de stad die zoveel rijker is
dan Lebak (Max Havelaar, vw I, p. 1o6). Na zijn ontslag in Lebak was M. vanaf 2 november tot (minstens) 16 november 1856 te Bandoeng. Hi' probeerde
er alsparticulier een bestaan op te bouwen door een
rijstpelmolen te kopen van *Van Son (vw ix, p. 660669; P. van 't Veer, Het leven van Multatuli, 1979, p.
386-387).

Bankiers, In Idee451 (en noot daarbij) schrijft M. dat
bankiers die leningen aanprijzen en uitschrijven,
oplichters zijn. Immers, wanneer de aangeprezen
rentewinst daarop inderdaad zo aantrekkelijk is,
waaromprofiteren ze er dan niet zelf van? Deze gedachte wordt door ivi.geillustreerd met de in die tijd
zeer speculatieve obligatieleningen. De Franse
staatsleningen noemt hij eneens zwendelarij (vw in,
. 84-86 en 387-340). In de Millioenen-studien worden
P
de ' eerlyke Speelbanken' aanbevolen; `valse spelers
houden meer van staatsleningen met premien, zeer
voordelig voor wie zelf de kaarten uitzoekt en rangschikt' (vw V, p. 319).

Bantam, (Banten, Bantam-Kidoel) de westelijke residentie vanJava met als hoofdplaats Serang. En onafnaat,
hankelijk
sultatot Daendels het in 1808
annexeerde. Tengevolge van de afpersing en knevelarij van de inlandse bevolking weken in 1855 veel
Bantammers uit naar de "Lampongs. In zijn 'Brief
aan den Gouverneur-Generaal in ruste' herinnert M.
aan deze opstand in Bantam:
`Door velerlei relatien was ik reeds lang in de Bantamse afdelingen geen vreemdeling. Ik wist hoe de later
uitgebroken onlusten in de Lampongs door Bantamse
uitgewekenen waren voorbereid, gevoed en versterkt,
en ik kende de oorzaken van dat uitwyken. Ik wist hoe
ongaarne enige Bataviase en Buitenzorgse landheren
een integre bestuur in het Bantamse zagen; «als er in
Bantam gekneveld wordt, hebben wy yolk gebrek»
heb ik een hunner te Buitenzorg horen zeggen.' (vw i,
P . 407)
In 1856, toen M. assistent-resident van Lebak was,
was "C.P. Brest van Kempen resident van Bantam.
Over Bantamgeeft *R.A. van Sandick in Leed en lief
uit Bantam (1892) het volgende overzicht: in 1815-1819
heeft men ergrote roverbenden, in 1822 de opstand
van Moerad, van 1825-1829 een hevige opstand. In
1832 wordt de laatste sultan verbannen; in 1834 weer
grote roverbenden; in 1836 wordt het herenhuis van
Tjikandi-Ilir in brand gestoken; in 1839 weer oproer; in 1845 wordt de landheer van Tjikandi-Oedik
met vrouw en kinderen, administrateur en opziener, op barbaarse wijze omgebracht. In 1850 een hevi en opstand in An' er die door luitenant-kolonel

De Brauwgedempt werd. In hetzelfde werk vermeldt Van Sandick ook de ram en die Bantam in later tijd troffen, zoals de veepest (188o), een
koortsepidemie (188o) en de uitbarsting van de Krakatau(1883), die 21500 doden eiste. De voornoemde
factoren – een opstandige traditie, sociale deprivatie
en een hierop inspelende godsdienstige (islamitische) elite – leidden tot de opstand te Tile on (8-9
juli 1888), waarbij de assistent-resident Gubbels met
zijn gezin en vele anderen werden vermoord. In dezelfde maand nog werd de opstand hardhandig
neergeslagen en werden de leiders ervan in een militaire actie achtervolgd en opgepakt.
(Lit. Sartono Kartodirdjo, The peasants' revolt of Banten
in 1888, in: V erhandelingen van het Koninklijk Instituut
voor T aal-, Land- en V olkenkunde, dl. 5o, 's-Gravenhage, 1966)

Barbertje moet hangen, algemeen bekende uitdrukking wanneer iemand de schuld krijgt van een vergrijp, ook al is zijn onschuld duidelijk gebleken.
Het is een toes elfin op het `Onuitgegeven Toneelspel', dat voorafgaat aan de Max Havelaar (vw 1, p.
14). Hier is het echter niet Barbertje maar Lothario
die moet hangen: hij is schuldig aan `eigenwaan'.
Lothario is de naam van eenpersonage `de geincarneerdegeestes- en zieleadel') uit Wilhelm Meisters
Lehrjahre van *Goethe. Wellicht heeft M. deze naam
aan Goethes roman ontleend. Het verhaal werd herdrukt in het tijdschrift Rond den Heerd (1867).
(Lit. A.L. Stitemann, De structuur van de Max Havelaar,
Utrecht, 1966, dl. I, p. 24)

Barbier, Henri Auguste-, 1805-1882, Frans hekeldichter die vooral bekend werd door zijn fel satirische Iambes (1831). In 186o schreef J. van Lennep aan
M. dat Barbier als arme balling in Nederland rondzwierf(cf. brief van M. aan Van Lennep d.d. 18 juni
1860, vw x,p. 2,63). M. plaatste hierop direct een advertentie in de NRC (19 juni 1860, vw x, p. 265), waarin hij een bijeenkomst uitschreef in het Notarishuis
in Rotterdam. Daar droeg hij verzen van Barbier
voor. Het bleek echter dat men met een oplichter te
doen had,getuige een mededeling van M. in een
brief aan Tine d.d. 20 juni 1860 (vw x, p. 2.67, cf.
brief aan Mimi d.d. 16 augustus 1863, vw xi, p. 219220).

Barbier van Sevilla, de-, toneelstuk van Beaumarchais(1732-1799), door G. Rossini in 1816 tot opera
bewerkt. Wouter bezit een kleurprent met afbeeldin en van de figuren hieruit (Idee 1047, vw vi, p.
397).

Barisan, (Mal. krijgsvolk of geregelde troepen) Door
rs,4.genoemd in noot 5 (1881) bij de Max Havelaar (vw
I ,13. 314).
Barker, Joseph-9 1806-1875, methodistenprediker in
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En eland schrijver van een groot aantal werken die
hi' zeer goedkoop uitgaf. In 1841 werd hi' uit de methodistenkerkgezet, waarna zijn ideeen voortdurend wisselden. Uiteindelijk liet hi' zelfs het
eloof los en sprak hi' zich uit voor democratische
g
beginselen in het door hemzelf opgericht tijdschrift
The People. In 1851 vertrok hi' naar Amerika, waar hi'
ijverde teen de slavernij. Tien jaar later keerde hi'
terug naar En eland en bekeerde zich weer tot het
geloof. Hiervan getuigen de diverse afleveringen
van zijn Barkers Review ofPolitics, Literature,Religion
and Morals (London, 1861-1863). Hij stierf in Omaha
(Amerika) als een vroom christen.
M. noemt hem in een noot bij Idee 482 als den van de
`arbeiders op het veld van onafhankelyk denken'
(VW HI, p. 230).
Bartj ens, Willem-9 1569-1638, Nederlands school-

meester te Amsterdam en later te Zwolle. In 1604
verscheen zijn beroemde rekenboek Ciffferinge, in
1633 gevolgd door Vernieuwde Cijfferinge, dat vele malen herdrukt, en later ook herzien werd. Tegenwoordig kennen we nog de uitdrukking `volgens
Bartje(n)s': het is juist volgens de eerste beginselen
der rekenkunst. M. noemt Bartjens in zijn Millioenenstudien in een adem met *Strabbe, Adam van Linz en
Aristoteles (vw v,p. 98).
Bas Empire, le-, Franse aanduiding voor het Oostro-

meinse Rijk na keizer Theodosius de Grote (346395). In Idee 58o schrijft M.:
qk kan me voorstellen hoe de Romeins-Griekse beschaving – of onbeschaving – van 't Bas-empire, met
raagte de Katholieke heiligen aannam om de plaats
g
van de verdreven goden te bekleden.' (vw iv, p. 336)
Bassani, Francesco-, geb. te Thiene bij Vicenza. In

1876 was hi' assistent in het kabinet van mineralogie en geologie van prof. Omboni (*Omboni-Etzerodt) in Padua, waar hi' kennis maakte met "Nonnie, de dochter van DD. In 188o trouwden zij. Bassani schreef vele wetenschappelijke werken over fossielen van vissen en vertaalde samen metprof. Canestrini in 1878 Darwins The expression of the emotions in
man and animals. In 1887 werd hi' hoogleraar in Napels. Het echtpaar Bassani kreeg twee zoons, Guido
7) Guido werd medewerker van
(1881) en Mario( 188.
de universiteitsbibliotheek in Napels, Mario werd.
le for Italiaans aan het University College te Londen. De laatste kreeg twee zonen, Aldo (1919) en Ugo
19),
22 die beiden de En else nationaliteit kregen.
(
Bassano, hertog van-, d.i. Hu es-Bernard Maret,

(1763-1839), de rechterhand van Napoleon. In 1804
werd hi' secretaris-generaal van Napoleon. Hi' volgde de keizer op al zijn tochten. In 1809 werd hi' hertog van Bassano (bij Vicenza). In Idee 218 schrijft M.
dat Bassano in 1810 aanwezig was bij het bezoek van
*Napoleon aan Breda (vw II, p. 428).

1801-1850, Frans liberaal
Bastiat, Claude Frederic-1801-18

econoom en koopman. Hi' ijverde voor de vrijhandel en teen het socialisme. Zijn ideeen publiceerde
hi' in een root aantal werken, waaronder talrijke
schotschriften. Na zijn dood verschenen zijn Oeuvres
complttes (7 dln., 1854-1864).
Droogstoppel trof werk van hem aan op de schoorsteenmantel bij Sjaalman (Max Havelaar, vw I, p.
264).
Bastille, de-, staatsgevangenis in Parijs, berucht van-

wee het feit dat de koning er zonder vonnis iedere
burger in kon laten opsluiten. Vandaar de verbittering waarmee het yolk op 14 juli 1789 bij het begin
van de revolutie de Bastille bestormde.
In zijn 'Brief aan de kiezers van Nederland' schrijft
m.:
Vanneer de Franse koningen waren gebonden geweest door een bepaling «dat niemand mag worden onttrokken aan zyn natuurlyken rechter» zouden zy zich
hebben moeten onthouden van 't genoegen, iemand
die hun mishaagde naar de Bastille te zenden, alleen
omdat by hun mishaagde.' (vw II, p. 76-77)
Bataklanden, de noordelijke afdeling van de residen-

tie Tapanoeli aan de Westkust van Sumatra (ten zuiden van het Tobameer), met als hoofdstad Sibolga.
De Bataks waren in de tijd dat DD. daar in de omgeving – nl. te Natal – werkzaam was, nog maar nauwelijks onder Nederlands gezag gebracht.
"Mandheling "Padri's *Pfeiffer
hoofdplaats en bestuurszetel van de gelijknamige residentie op Java, gelegen op de plek waar
zich vroeger het inlandse "Jakatra beyond. Woonlaats van DD. in de perioden 1839-1842, 1844-1845
P
en op ongeregelde tijden tussen april 1856 en april
1857.
Op 4 januari 1839 arriveerde hi' in de Indische
hoofdstad, waar hi' zijn loopbaan be on bij de *Algemene Rekenkamer, die gevestigd was in het zogenaamde `paleis van Daendels', dat dienst deed als
centraal regeringskantoor. Hi' kwam aanvankelijk
te wonen in huis bij zijn chef, de secretaris *Coorenel. Later logeerde hi' ook bij de familie *Mulock
g
Houwer. In de loop van 1840 trok hi' in bij de familie Schuijlenburch waar hi' kennis maakte met hun
nicht, *Caroline Versteegh.
Was het bestaan in Batavia vrolijk begonnen met
deelname aan het societeitsleven in de Harmonie en
Concordia, het eindigde na drie jaar met relatief
hoog opgelopen persoonlijke schulden van ruim
duizendgulden en een stukgelopen verloving. Vooral dit laatste deed DD. in 184 2 besluiten om overg na r Sumatra's Westkust aan te vragen.
laatsin a
P
Na zijn kastekort en schorsing te "Padang, keerde
hi' in 1844 berooid terug naar Batavia. Aanvankelijk
logeerde hi' bij zijn vrienden Henk Hoogeveen, Levinus Keuchenius enJulius Mispelblom Beyer, later

Batavia,
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betrok hij een goedkoop inlands bamboehuisje
naast Gang Pasabaroe, de voornaamste winkelstraat
van Batavia.
De stad bood hem ondanks zijn armoede de mogelijkheid om enigszins afstand te nemen van de gebeurtenissen in Padang. Hi' werkte er gedurende
enige maanden als volontair aan het Departement
van Producten en Civiele Magazijnen tot hij begin
oktober 1845 zijn ambtelijke loopbaan weer mocht
voortzetten. Hi'j vertrok toen naar Poerwakarta, de
hoofdplaats van de residentie Krawang, waar hij tot
tijdelijk ambtenaar benoemd werd. Intussen had hij
te Batavia kennisgemaakt met Everdina (Tine) van
Wijnbergen. Nog datzelfde jaar verloofden zij zich
in Parakan Salak, waar Tine op de theeplantage van
"Willem van der Hucht woonde.
Pas na zijn ontslag in Lebak verbleef DD. weer enige
tijd te Batavia. Hi' nam er met zijn vrouw en hun
zoon Edu zijn intrek in het Rotterdamsch Hotel in
Weltevreden. Van hieruit heeft hij geprobeerd de
gouverneur-generaal te spreken te krijgen. Toen dit
niet lukte en de stad hemgeen nieuwe kans op werk
bood, keerde hij Batavia definitief de rug toe en reisde via de Preanger naar zijn broer Jan in Rembang.

Bataviaasch Handelsblad, het-, bevatte in de nummers van 29 en 31 oktober 1861 kritische artikelen
over de MaxHavelaar. Het eerste artikel was ondertekend met H (----"H.A. des Amorie van der Hoeven),
het tweede was van de hand van *H..J
Lion.
Het Bataviaasch Handelsblad publiceerde op 25 februari 1887 – na M.'s dood – een stuk over diens staat
van dienst als ambtenaar.

Bataviasche Courant, na 1829 getiteld de "Javasche
Courant. In Idee515 citeert M. tweemaal uit deze
semi-officiele krant: het bericht van de viering van
de verjaardag van de koning op 7 september 1810
(vw p. 276) en het bericht van de vereniging van
Nederland en Frankrijk, door gouverneur-generaal
Daendels met een aanzienlijk festijn voor 130 personen gevierd (zo februari 1811, vw
p. 278-279).

Bathseba, de vrouw van Uria tot David haar veroverde door Uria op laaghartige wijze te laten ombrengen. Zij werd de moeder van koning Salomo
Samuel: ii en 12). M. noemt dezegeschiedenis in
Idee437 als den van de verhalen uit de bijbel die
men zijn kinderen niet moet laten lezen (Idee 437,
VW II, p. 637).

Batige saldo's, lett. voordelige overschotten, in het
bijzonder de geldelijke overschotten die het "Cultuurstelsel opleverde. M. brengt de batige saldo's onder andere ter sprake in een ingezonden stuk in het
Algemeen Handelsblad van 13 december 1859 (vw x, p.
72o-722), geschreven na het overlijden van het kamerlid "Stolte: `Ik stem volmaakt overeen met de (...)
meening dat er naauw verband bestaat tusschen de
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keuze van een kamerlid en batige saldo's' (vw x, p.
7 21).
Verder schrijft hij dat het niet van belang is of de opvolger van Stolte tot de `Behouders' dan wel tot de
`Liberalen' behoort, maar dat deze kennis van zaken
nodig heeft. Een dag later verscheen zijn brochure
Brief aan de kiezers te A msterdam omtrent de keuze van een
afgevaardigde, in verband met Indische specialiteiten en batige saldo's (vw x, p.170 e.v.). Beide stukken werden
in 186o afgedrukt in de Indrukken van den dag (vw 1, p.
444 -e.v.).
In de Minnebrieven (vw p, 70-72, 74) worden de batieg
saldo's ironisch omschreven als 'de firma Bato
Saldig & Co.'.

Baton, Henri-, s. van *Henri van Kuyk
Baud, Guillaume Louis-0801-1891, maakte carriere
in Indie, werd resident van Kediri en eindigde als directeur van de kultures. Terug in Nederland volgde
hij zijn neef jean Chretien Baud (1789-1859) op als
minister van kolonien(1848-1849). Hi' was een voorstander van het "Cultuurstelsel. Verder was hij van
oordeel dat de Staten-Generaal niets met het bestuur van de kolonien te maken hadden. Toen DD.
in 1859 door "j. van Lennep kandidaat zou worden
gesteld voor de Tweede Kamer, moest hij terugtreden voor Baud, die `oudere brieven' had (vw x,p.
140).

Bauer, F.G.-, controleur in Nederlands-Indie, werd
tijdens het bewind van Du van Twist ontslagen, omdat hijgeschenken had aangenomen niet
strekkende om zich te verryken' M. insinueert dat hij
zich misschien een bospisang (bananen) had laten
opdringen ,
het een beschouwd kan worden 'als 'n
groet, als 'n plichtpleging, als uitdrukking van beleefdheid volgens de zeden van 't Land' (noot 133 uit 1881
bij MaxHavelaar, vw I,FL 354). Hoewel zelfs het aannemen van dit soort onschuldige geschenken door
M. werd afgekeurd, ergert hij zich hier vooral aan
het feit dat het juist Duymaer van Twist was 'die aan
zulke kleinigheden z'n deugd verspilde, en onverschillig toezag dat de aan zyn zorg toevertrouwde inlanders uitgeplunderd en vermoord werden'.
Bovendien keurde Duymaer van Twist het later
goed dat bij de "werving van soldaten wel allerlei onzedelijke middelen werden gebruikt, zoals `dobbelspel en... hoeren'. W.F. Hermans beweert in zijn
geannoteerde editie van Max Havelaar 49879 P. 44o)
dat deze laatste mening van M. in strijd is met de
waarheid (cf. MaxHavelaar ed. A. Kets-Vree, Assen,
1992, dl. p.132).

Baur, Ferdinand Christian-, 1792-186o, Duits theoloo g, vanaf 1826 hoogleraar in Tiibingen, voorman
van de moderne richting, stichter van de Tiibinger
school. M. rekent hem in Idee482 (als C.F. Baur) onder degrote denkers (vw
p. 230).

BAWEAN — BEECHER
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Bawean, eilandje in de Javazee, deel van de residentie
Soerabaja, waar zeerovers regelmatig huishielden.
"t Is maar om er by te ze en dat het eiland Bawean
gt, en zelfs 'n onderdeel uitmaakt
zeer naby Java lit
van 'n Javase residentie. 't Grenst dus aan koji e, Nederlanders.', schrijft M. in Idee 3oo (vw ii, p. 493). In
Idee323 merkt hij sarcastisch op dat de administratie niet zou kloppen als zou worden vastgesteld dat
de zeerovers ook een kind hadden weggeroofd. Het
aantal geroofden zou dan niet 6o maar 591/2 moeten
zijn. Het `Geweten des Volks dringt aan op de rectificatie van zulkegruwelen... in de boekhouding (vw
II, p. 512).
Bayard,
1. de Franse naam voor het beroemde ros Beyaert,
hetpaard van de vier "Heemsldnderen;
2. d.i. Pierre du Terrail, chevalier de Bayard, 14761524, bijgenaamd de ridder zonder vrees of blaam,
zou alle middeleeuwse ridderidealen in zich verenigd hebben. Hi' streed in dienst van de Franse koningen Karel viii, Lodewijk xi' en Frans i. Aan het
eind van zijn leven raakte hij in Italie gewond en liet
zich tegen een boom leggen met het gezicht naar de
vijand, om zo de dood of te wachten. M. noemt hem
o.a. in Over Specialiteiten (vw v, p. 596).
Bayer, aandeel in een Beierse onderneming, de Bayerische Hypothekenbank. In een brief aan Mimi van 6
februari 188o belooft M. haar binnenkortgeld te geven `om 'n 2° Bayer', en evt. zelfs een derde, te bestellen (vw xx,p. 307).
Bayle, Pierre-0647-1706, hoogleraar filosofie aan de
protestantse hogeschool te Sedan, groot voorvechter
van degewetensvrijheid, volgeling van Descartes en
medestander van Balthasar Bekker. Hi'j vluchtte om
geloofsredenen uit Frankrijk. In 1681 werd hij docent wijsbegeerte en geschiedenis aan de Illustere
School te Rotterdam waar hij het tijdschrift Nouvelles des lettres (1684-1687) uitgaf. In 1693 werd hij ontslagen, mede door toedoen van zijn fanatiekcalvinistische collega *Pierre Jurieu. Hi' bleef te Rotterdam wonen. In zijn oeuvre neemt de Dictionnaire
historique et critique (2. dln., Rotterdam, 1695-1697)
een zeer belangrijke plaats in. In Idee 870 noemt M.
dit werk en spreekt van 'den zonderlingen maar beminnelyken Bayle', die hij een root geleerde acht
(vw iv, p. 591). In een voetnoot uit 1871 voegt hij hieraan toe:
`Pierre Bale
is minder bekend dan hy verdient. De
Y
rondige beschouwing van zyn arbeid, denkwyze en
g
karakter, zou stofleveren tot een schoon werk, en
vreemd licht werpen op den geest die voor tweehonderd jaar de Republiek der letteren beheerste. (...) Met
vreugd zou ik die taak op my nemen, indien 't my gegund ware ongestoord te arbeiden. Maar dit is nu eenmaal zo niet. Gelukkige Bayle!' (vw iv, p. 591)
Aan P.A. Tiele schrijft hij in 1876 dat er geen `komie-

ker voorbeeld' van toekenvereering' bestaat dan bij
Bayle (9 juli 1876, vw xviii, p. 410).
Vele jaren later bent M. dit werk van Bayle opnieuw ter sprake in een brief aan Marie Berdenis
van Berlekom, waarin hij schrijft dat hij een van
haargekregen plaatje (`Bertha') tussen twee folianten van Bayle heeft gelegd `om er de krul uit te krygen':
`Ikgis dat ge dien zonderlingen (zeer geleerden!)
schryver niet kent, en ik noem hem nu maar om daaraan de opmerking vastteknoopen hoe onsmakelyk
«geleerdheid» is als ze zich bepaalt tot boekerigweten.
Dit nl. is by Bale
in dubbelen zin 't geval. Niet aleen
Y
dat hy – zooals meer gebeurt – al z'n kennis uit boekengehaald heeft, maar hy schynt ook te meenen, dat
het boeken-maken hoofdzaak in de wereld is. Wien
wat doet, stelt hy lager dan wien wat beschryft. Natuurlyk zegt hy dit niet uitdrukkelyk, maar overal straalt
die verheffing van schryvery door. Nu, hy heeft dan
ook watgeschreven! Dat er veel onnoodigs by is,
spreekt van zelP. En... op 't oogenblik doet hy wat. Hy
plet «Bertha». Zoo zie je, hoe zelfs dorre geleerdheid –
mits in zwaaren folioband – nuttig wezen kan.' (io december 1886, vw xxiii, p. 752)
Bayon(n)aise, la-, Frans oorlogsschip, dat in 1849 op
de rede van Menado lag. DD. ontving de officieren
van het schip in zijn huffs en maakte met hen een rit
naar Tondano(noot bij Nog-eens: vrye-arbeid, vw v, p.
472 ). "Jurien de la Graviere
Bedelaars, *armoede
Bedelaarsdeken, lappendeken samengesteld uit
stukjes stof,
die men van verschillende vrienden en
kennissen kreeg, patchwork-deken. M. schrijft in
Idee 1262 dat hij nog niet in staat geacht wordt tot
"t samenflikken van bedelaarsdekens voor 'n popenwie gj,enen 't zingen van 'n Vondel-almanak'
P
(vw vii, p. 573). De bedelaarsdeken is hier een ironsche benaming voor Van Vlotens studie van de Bakeren Kinderrijmen (3e dr., 1873; "Bakerrijmpjes).
Beecher-Stowe, Harriet Elisabeth-91811-1896,
schreef degeruchtmakende roman Uncle Tom's cabin
or life among the lowly (Nederlandse vertaling: De negerhut van Oom Tom). Ditpleidooi tegen de slavernij verscheen in 1850 als feuilleton, en in 1852 in boekvorm.
M. was onder de indruk van dit werk toen hij zi'n
getuige zijn brief aan Tine
Max Havelaar schreef,
d.d. 28 september 1859, waarin hij zijn boek vergelijkt met Uncle Tom's cabin or life among the lowly:
`Het is een protest tegen onze positie evenals de hut van
Oom Tom tegen de Slavernij. Het moet overal gelezen
worden als lectuur van vermaak, en dat besef moet de reerin g dwingen er op te letten omdat men geen boek
g
dat in aller handen is, ter zijde leggen kan als een
brief.' (vw x, p. 62)
In hetzelfde jaar vergelijkt W.J.C. van Hasselt beide
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auteurs in een vertrouwelijke brief aan J.J. Rochussen, waarop deze M. karakteriseert als `den Nederlandschen Beecher Stowe' in een bief aan. van
Lennep (vw x, p.130).
In de Max Havelaar schrijft M. na het verhaal van
SaIdjah en Adinda:
`Of— om of te dalen tot meer gelykheid met myn boek
— mag men de waarheid ontkennen die de hoofdzaak
uitmaakt van de Negerhut, omdat er nooit een Evangeline bestaan heeft? Zal men tot de schryfster van dat
onsterfelyk pleidooi — onsterfelyk, niet om kunst of talent, maar door strekking en indruk — zal men tot haar
zeggen: «ge hebt gelogen, de slaven worden niet mishandeld, want... er is onwaarheid in uw bock: het is
een roman!' (vw 1, p. 256)
*Chateaubriand "vrouw,positie van de-

Beeloo, Adrianus-, 1798-1878, lector aan het Marineinstituut in Medemblik en vanaf 1857 inspecteur
van het lager onderwijs in Noord-Holland. Daarnaast was hi'j (toneel)dichter.
M. neemt in zijn Millioenen-studien de volgende drie
dichtregels op, die hi' toeschrijft aan Beeloo: "'Van
Speyk verdween/Een prulpoeet verscheen.../Een ongeluk komt nooit alleen!' (vw v , p. 78).
Mogelijk is dit een parodie op Beeloos nationalistisch g ierdiche op Van Speyk, dat werd opgenomen
in Zelfopoffering van Jan Carel J osephus van Speyk, plegtig
gevierd door het Koningklijk Instituut voor de Marine, den
9den van lentemaand 1831, waarin de volgende re
voorkomt: Tan Speyk, de onwinb're held, daalt
nedr-/En dond'rend vliegt de boot in stukken!-'.

Beeloo, Helena (Leentje)-, "Jut
Beer, Taco H. de-0838-1923, geb. te Maarseveen, leraar aan de HBS te Amsterdam, redacteur van het
taal- en letterkundig tijdschrift Noord en Zuid en oprichter van het letterkundig weekblad *De Portefeuille. In het tijdschrift Nederland verschenen zijn
`Invallen'. Op den van deze laatste artikelen (verschenen in dl. ii, 1876, P . 437) reageert M. in een brief aan
A.S. Kok d.d. 22 september 1876. Hoewel De Beer M.
min of meer verdedigd had teen
g
een aanval van
*De Veer in Het Nieuws van den Dag, geeft deze in zijn
brief aan niet zogelukkig te zijn met dergelijke medestanders:
Tergister viel m'n oog op 'n uitdrukking van den heer
De Beer (in de «Nederland») en ik rilde! Verbeelje, die
schryver trekt in 'n goed geschreven stuk party voor
zekere onafhankelykheid van genien (of zooiets).- (...)
Ik heb dan ook 't heele stuk niet gelezen. Genoeg dat
het gëën Onkruid-onder-de Tarwe» artikel is. 't
Schynt eer van juist tegenovergestelde strekking te
zyn. Welnu, in dat stuk komt het woord ozedeloosheid van (Bilderdyk en) Multatuli» voor, alsof de
man van hollandsche kaas sprak! (...) 't Schoonste
wat er tot me komt zyn (heel ongewenschte) vergoelykingen als van de Beer, met wien ik 't in principe niet eens

ben. juist ik eisch hooge zedelykheid in den artist!' (vw xviii,
P . 457)

In 1881 vroeg De Beer M. om een levensbericht van
zichzelf te schrijven voor de Illustrierte KonservationsLexikon der Gegenwart van "F.O. Spamer (*De Portefeuille).
In zijn 'In Memoriam Eduard Douwes Dekker (Multatuli)'(bijvoegsel bij jrg. 8,1887, nr. 48 van De P ortefeuille), publiceerde De Beer behalve een artikel over
M. ook brokstukken uit een brief van M. aan hem
van 1 mei 1883, waarin een zeer ongunstig oordeel
over zijn zoon *Edu werd geveld. Hiertegen kwam
"J. Versluys op in Het Nieuwe Schoolblad vanmaart
4
1887. In de tweede druk van bovengenoemd nummer van De Portefeuille waren de door Versluys bekritiseerdepassages stilzwijgend geschrapt.
Een brief van M. aan De Beer van izjuni 1883 werd
opgenomen in `Ter Gedachtenis' (1892), het herdenkingsnummer van De Dageraad. In deze brief schrijft
M. over de inbezitneming van een deel van Nieuw
Guinee door de Engelsen. Ook nodigt hi' De Beer
uit om eens naar Nieder-Ingelheim te komen (vw
XXII,. 628).

Beers,Jan van-,1821-1888, leraar te Antwerpen, sentimenteel dichter vanJongelingsdroomen (6e druk 1866).
M. schrijft in een brief aan G.L. Funke d.d. io augustus 1872 over Van Beers' gedicht `De twee kuipers':
Tat is warepoezie! lets zeldzaams!' (vw xv, p. 3o8)
Ditgedicht vormt een hoofdstuk uit het verhalende
vers Begga, dat gaat over een vader en zoon die op dezelfde dag verjaren. De vader gaat voor zijn zoon
naar de buurvrouw om de hand van haar stiefdochter Begga te vragen, waarop de buurvrouw haar
stiefdochter het huis uitjaagt omdat ze haar eigen
dochter Coleta aan de 'one kuiper wil uithuwelijken.

Beersmans, Maria Catharina-, 1845-1899, geb. te
Turnhout, toneelspeelster. Aanvankelijk was zij verbonden aan het Vlaamse toned, in 1877 kreeg zij een
vast engagement in Rotterdam bij het gezelschap
van *Le Gras, Van Zuylen en Haspels, die haar haar
in 1886 in de directie opnamen. Grote furore maakte
zij in 1875 met de rol van koningin Louise in "Vorstenschool.

Beest uit de Openbaring, In de Openbaringen van
Johannes (11:7) is sprake van het beest dat uit de afgrond oprijst, de anti-christ die alle christenen overwint en doodt. Verderop (13:1) vinden we het beest,
met zeven hoofden en den horens, dat uit zee opkomt. Uit de aarde kwam(13:11-18) tenslotte een derde beest met twee horens. leder die het beeld van dit
beest niet aanbad, werdgedood. Iedereen moest een
merkteken dragen, de naam van het beest of zijn getal 666. Deze laatste twee beesten worden wel gezien als symbolische voorstellingen van het
Romeinse Rijk met zijn staatsabsolutisme en chris-
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tenvervolgingen, en het heidendom dat gesteund
werd door keizer Nero. Als men namelijk de naam
Cesar Nero met Hebreeuwse letters schrijft, beduiden die letters ook cijfers die vormen het getal 666.
M. spreekt in Idee 1048a (vw yr, p. 415) – dat oorspronkelijk het nummer 666 had – vergelijkenderwijs van het Beest uit de Openbaring.

Beethoven, Ludwig van-0770-1827, beroemd componist te Wenen. M. vindt hem een origineel cornponist, getuige zijn brief aan C. Vosmaer d.d. 26-27
maart 1874:
`Ik erken dat ik nietgenoeg stukken uit den voor-Beethovenschen tyd ken om hem te beschuldigen van diefstal. Maar by analogie oordeelende...' (vw xvi, p. 486)
In Over Specialiteiten vraagt M. zich of waarom 'millioenen leken zich veroorloven (...) Beethoven en
Mozart voor «muzikalegenieen» te houden' (vw v,
P 614).

Beets, Nicolaas-, Haarlem 1814 -Utrecht 1903. Na zijn
studententijd te Leiden (1833-1838) werd hij in 1840
predikant in Heemstede en 14 jaar later in Utrecht,
waar hij in 18 tot hoogleraar werd benoemd. In
zijn tijd was hij een beroemd dichter en essayist.
Zijn dichterlijke roem werd door de Tachtigers ontluisterd; hij behield voornamelijk nog bekendheid
door zijn bundel humoristische schetsen die hij onder hetpseudoniem Hildebrand als Camera Obscura
in 1839 had gepubliceerd.
A.C. Kruseman Beets'
M. kreeg van zijn gdvriend
jeu
gedicht in proza Guy de Vlaming (1837) mee, toen hij
naar Indie vertrok(`Brief aan A.C. Kruseman ' uit
1851, VW IX, p.153).
Hetportret van neef Robertus Nurks uit de Camera
Obscura wordt door NI.geprezen in Idee noz, waarin
hij Nurks als voorbeeld geeft van iemand die een
`vluggen dartelenden geese tracht aan te wenden,
maar... daarmee altijd door de mand valt:
Vie die p graaft in de ziel van den door Beets geschilderden Nurks – 'n meesterstuk! Nurks niet, maar 't
werk van den artist – zal lets van den hier bedoelden
aard opdelven. De beminnelyke Nuks schopt maar zo
omdat-i niet dansen icon.' (vw vu, p. 58).
Ook het `diakenie-mannetje' wordt door hem positief beoordeeld(Idee 1199, vw vir, p. 316). Minder gelukkig is hij met de poezie van Beets: in een noot bij
deJapanse Gesprekken merkt hij over de `verzenmakery' van Beets op dat 'die – neem 't me al of niet
kwalyk – al zeer ellendig is' (vw III, p. z8).
Hi' noemt hier het gedicht Aan mine landgenooten op
den 18denJuni 1865, dat Beets ter gelegenheid van de
50-jarige herdenking van de Slag bij Waterloo
schreef. Hierin wordt huldegebracht aan de vorige
koning `wien 't Delftsche graf besluie, en waarin
staat: 'Van U, o God! kwam ons de hulp, van U – alleen de zee.' Als lubelfeest van den slag bij Waterloo'(18 juni 1865) is dit gedicht o.m. te vinden in
Beets Dichtwerken III(Amsterdam, 1878, p. 2,33). M.
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spot dat hij vernomen heeft dat de `kraut-ombrengers' hem een proces zullen aandoen, we ens plagiaae vanwege zijn geschrift De Zegen Gods door
W aterloo (vw III p. 28). In dit geschrift besot hij bovengenoemd gedicht van Beets door de veelvuldige
herhaling van de zinsnede: `als niet bij Waterloo,
met Gods hulp, de Prins van Oranje – ik bedoel
endGrote – als niet die
rins Willem van Oranje
P
prins, zegge ik, den Overweldiger had verslagen
met Gods hulp' (VW III, p. 555).
In Idee 1194 drift M. de spot met deze dominee-dichter n.a.v. diens redevoering op het Letterkundig
Congres te Antwerpen in 1873 (*congres 2). Deze redevoering ging onder andere over de vraag of reels
van een vers al dan niet moeten beginnen met kapitalen'. M.'s reactie: Vie zich over zo'n onderwerp in
geestdrift zet, moet drift en geest te veel hebben. 't
Is om er jaloers op te worden!' (vw VII, p. 306).
Op dit congres nam Beets ook stelling teen M.'s
oordeel over "Bilderdijk. M. antwoordt hierop dat
weerlegging van zijn opmerkingen wel zo goed op
zijn plaats zou zijn geweest als het opzeggen van
een verse en hij spot verder:
`De heer Beets moest my eens 't majestueuze lied van
.drie schuin tamboers, die kwamen uit het oosten»
horen declameren!' (Idee 1198, vw vii, p. 314; *Drie
schuintamboers)
Hi' had namelijk vernomen, dat Beets een gedicht
had voorgedragen op het congres om het ongelijk
van M.'s mening te bewijzen (vw NTH, p. 313, 336).
In de V erpoozingen op letterkundi g gebied (1856) is een essay over Bilderdijk opgenomen, waarin Beets
spreekt over de `uitnemende schoonheden van den
Floris v'. M. haalt deze woorden aan ten bewijze dat
de getterlui vanprofessie' het treurspel een uitstekend werk vonden tot het ogenblik waarop hij het
onderhanden nam(noot bij Idee 1053, vw vi, P . 749;
*Floris v).
De Camera Obscura werd vele malen herdrukt en uitgebreid. Het was tot aan de tweede wereldoorlog
hetpopulairste letterkundige werk uit de Nederlandse literatuur, zoals ook bleek uit een lezersenquete in De Nederlandsche Spectator van a januari 1892.
Gevraagd naar het favoriete Nederlands letterkundig werk, won de Camera Obscura het met 206 stemmen van de Max Havelaar, dat met 134 stemmen op
de tweedeplaats eindigde M. haalde in totaal 215
stemmen, z meer dan Beets). (Nop Maas, De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundigleven van
de tweede helft van de negentiende eeuw, Utrecht/Antwer86p. 278-282)
en , 19,
P
"C. Busken Huet vergeleek de Max Havelaar met de
Camera Obscura in het artikel `Bemoediging' in het
tij dschrift Nederland (1867, nr. 1, p.320-325).
"kinderpodzie "Quack "Schaepman

Begroting van een Hollands huisgezin, In Idee 451
neemt M. de begroting van een Hollands huisgezin
van *K. Ris op:
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`Ikgeef u hier de begroting van een Hollands huisgezin. Later hoop ik er meer te publiceren, en zal ik ze
den Koning voorleggen, opdat hy wete hoe de arme
drommelsgevoed worden, die zo schreeuwen en geestdriften, als hy Amsterdam bezoekt.'
De begroting krijgt als titel mee:
`Budget van een huisgezin te Amsterdam. Inkomen:
Zesgulden in de week, vrye woning en vry brandstof.
Sterkte: man, vrouw, drie kinderen van 7 tot io jaren.'
(vw in, p.121-122)

Behouders en liberalen, staatkundige partijen ten
tide van M. Voor hem was het lood om oud ijzer welke van de beidepartijen aan de macht zou komen,
etui ge het volgende citaat uit de Minnebrieven:
g
`Sedert enige jaren bemoeien zich velen met Indie. Die
«velen» kunnen onderscheiden worden in twee
hoofdsoorten, de behouders en de liberalen. Behouders
zyn de personen die gaarne zoveel mogelyk voordeel
trekken uit Indie; en liberaal noemt men de zodanigen die gaarne uit Indie voordeel trekken, zo veel moelk. Ziedaar 't verschil, dat zich oplost in treffende
g
elykheid. Maar die overeenstemming openbaart zich
g
nog duidelyker in de gelykluidendheid van de scheldwoorden die ze elkaar naar 't hoofd werpen. Welnu, ze
zyn beiden volkomen in hun recht. 't Is volkomen
waar, wat de liberalen zeggen: de behouders zuigen
Indie uit... maar even eerbiedwaardig is de oprechtheid, waarmee de behouders de eer van 't uitzuigen
toekennen aan de liberalen.' (vw ii, P . 73-74)
In een noot bij de Millioenen-studien wordt dezelfde
edachte verwoord, zijeth dan dat M. hierin over de
g
behouders toevoegt:
'Uri ding is zeker: ik meen onder de laatste meer eerlykheid gevonden te hebben, een ontdekking die niet
veel zeggen wil, als men het peil beschouwt waartoe
de Oneerlykheid der anderen gezonken is.' (vw v, p.
307; werd alleen in het feuilleton en niet in de verschillende drukken van Millioenen-studien in boekvorm opgenomen).
De eis van het liberalisme, aldus betoogt hi' in Idee
884, is `onderzoeken, zelf onderzoeken, en niet het
mee aan met een party, al zy 't dan – wy weten nu.
eenmaal hoe zonderling zekere benamingen worden uitgedeeld -al zy 't dan dat zo'n party zich de liberale noemt'. Hi'j vervolgt: 'Ik beweer liberaal te
zyn waar ik aandring op 't eerlyk onderzoeken der
mening van andersdenkenden.' (vw iv, p. 6o9).
In Vorstenschooi geeft koningin Louise zowel de liberalen als de behouders een veeg uit de pan:
`Behouden? Conserveren? Wat? Het oude?/Volstrekt
niet! Ook dit woord is leugen. Nooit/Zag ik Behouders
met een vygeblad/Gekleed, of... niet gekleed. Nooit
met eenpyl/Van visgraat, zich het dejeuner verdienen./(...) Behouden? Wat? Wat wordt behouden?
Niets!/Dan eigen geld en goed, als 't mooglyk is,/En
wat vooroordeel tegen nieuwigheid./Maar... niet te
veel vooroordeel! Juist genoeg/Om, met vertoon van
quasi-deftigheid,/Te delen in de winst die 't nieuwe

eeft./ Zaagt ge ooit Behouders tyding weigren,
g
die/Gebracht was met den telegraaf?' (vw vi, p. 63)
Zowel de reactie van de `zogenaamd behoudende
party', als die van de liberalen op de Max Havelaar,
wordt door M. scherp bekritiseerd in Idee 292 (vw II,
p. 488) en in Idee 942 (vw vi, p. 130):
`En de liberalen? 't Zou niet onaardig wezen eens al
den lof van hun kant over het boek te verzamelen. Dat
zou 'n curieus boek worden op zichzelf. Misschien
geef ik eenmaal den tekst ener oproeping van liberale
zy, om den qedelen Havelaar by te staan». (...) voor
den verschyning van die circulaire, vertelde ik den liberalen dat ik heel liberaal was, en juist daarom niet
kon behoren tot hun party. Van dien tyd of was Havelaar 'n slecht mens, de circulaire werd niet gedrukt en
't recht vangister werd heden... onrecht. Precies als
met de behouders' (vw n, p. 489)
*Divagatien "J.R. Thorbecke

Beieren, het huis van-, naam van het vorstengeslacht Wittelbach dat hetgraafschap van Holland regeerde van 1345-1428. Margaretha van Henegouwen
wasgetrouwd met keizer Lodewijk iv van Beieren.
Na de dood van haar broer, graaf Willem iv van Holland werd zij gravin van Henegouwen, en later ook
gravin van Holland en Zeeland. In 1428 werd Jacoba
van Beierengedwongen Holland, Zeeland en Henegouwen aan Philips (de Goede) van Bourgondie of te
staan, waardoor Holland van het ene huis op het andere overging. Hierop wordt gezinspeeld in de Woutergeschiedenis (Idee 376, vw H, P . 543).

Beka, Johannes de-, (Becanus, Johan de Beke) Nederlands kroniekschrijver omstreeks het midden van
de 14e eeuw over wiens leven niets met zekerheid bekend is. Hi' behandelde op meer literaire dan historische wijze de geschiedenis van de bisschoppen van
Utrecht en degraven van Holland.
M. noemt hem 'de onbekende Klerk' in Idee 1053c
(vw vi, p. 502). Vol ens *Wagenaar wist Beka van
graaf Floris v te vertellen, dat deze `waarlyk genegen tot de vrouwen was'. M. concludeert hieruit dat
het in elkgeval historisch onjuist is om Floris v voor
te stellen als een toonbeeld van kuisheid, zoals Bilderdijk dat doet in diens treurspel *Floris v. (Idee
1053C, VW VI, p. 504 e.v.).

Bekking, Henri Charles-0818-1866, be on in 1837
zijn carriêre in Nederlands-Indie, werd in 1843 secretaris van Makassar en in 1847 van Bagelen. Vervolgens werd hi' assistent-resident van respectievelijk
Panaroekan in Bezoekie(1850, Bandar Negara in
Banjoemaas (1852) en Buitenzorg (1854). Hi' eindigde als resident van Rembang. Op ii apri11861 werd
hi' ontslagen we ens onrechtmatige tabak-licenties. Ditgebeurde tijdens zijn verlof in Nederland,
dat in 1858 was ingegaan. Hi' werd beschuldigd van
uitgifte van licenties aan particuliere ondernemers,
de tabakscontractanten, `als middel om bloedver-
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wanten en betrekkingen te bevoordeelen'. Dit gold
zijn eigen broer alsmede Jan Douwes Dekker, de
broer van DD. Ook werd hij te Rembang deelgenoot
van de tabakscultures, onder andere van die vanJan
Douwes Dekker. Na zijn ontslag zond Bekking een
uitvoerige nota aan de minister, die deze echter niet
doorzond naar de Tweede Kamer. In 1861 verschenen enkele anoniemepublikaties om de schuld van
Bekking aan te tonen. Een daarvan droeg de veelzeggende titel: De schuld van H.C. Bekking, in de Rembangsche kwestie, bewezen uit zijne eigene verde& ging en door de
feiten Cs-Gravenhage, 1861). In antwoord op deze
naamloze beschuldigingen, gaf Bekker het verweerschrift De schandalen van den vrijen arbeid in Rembang
('s-Gravenhage 1864) uit. Op aandrang van de Tweede Kamer werd er nu wel een onderzoekgestart. De
ouverneur-generaal *Sloet van de Beele belastte 0.
g
van Rees, de resident van Soerabaja, hiermee. Deze
bracht in 1863 verslag uit. Hi' constateerde dat het
ontslag berustte op `verkeerdelijk voorgedragen feiten'. Vol ens hem had Bekking de aanplant van tabak alleen maar `aangemoedigd' P. van 't Veer, Het
leven van Multatuli,1979, p. 389 en 464). Het ontslag
werd uiteindelijk gewijzigd in eervol ontslag. Bekking behoorde tot de tegenstanders van het "Cultuurstelsel. Hi' pleitte voor "Vrije Arbeid, maar
heeft tijdens zijn residentschap zelf wel veel druk
uitgeoefend op de bevolking.
DD. leerde Bekking kennen in "Poerworedjo (Bagelen), alwaar deze op 5 september 1847 F.N. Nieuwenhuijzen als secretaris opvolgde. DD. was kommies
aldaar4846-1848; vw ix, p. 36). Bekking bleef zijn
hele leven bevriend metJan Douwes Dekker.
Toen DD. in 1859 te Brussel aan zijn Max Havelaar
werkte, ontmoette Tine, die te Brummen bij Jan
Douwes Dekker logeerde, het echtpaar Bekking. Zij
lieten zich zeer neerbuigend uit over haar hoogmoedige echtgenoot. Wanneer Tine zich hierover beklaagt in brieven aan DD., antwoordt deze:
`MU n boek zal ook een antwoord zijn aan van "Heeckeren en mevr. Bekking' (28 september 1859, vw x, p. 63)
Het `Onuitgegeven Toneelspel' ("Barbertje) – het
motto van de Max Havelaar – was, schrijft hij verder,
speciaal bedoeld voor alien die hem zelfingenomenheld verweten.
Een jaar later, in augustus 1860, nam Bekking met
DD. contact op. Hi' schreef hem te willen helpen en
nodigde hem uit een artikel te schrijven voor het
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indi e. DD. schrijft Tine
hierover:
`Ik schreef voorloopig aan B. dat hij dat krijgen zou,
en zie, daar ontving ik gisteren een brief die mij ten
duidelijkste aantoont dat al die voorgespiegelde hulp
niets is als de prijs om mij tot machine te maken van
departij waartoe Bekking behoort sedert hij belang
heeft bij Vrijen-Arbeid. Ik moet, heet het, niet D.v.T.
aantasten maar Rochussen. In 't kort, er volgt een
soort vangedragslijn die mij voorgeschreven wordt,
en die ten duidelijkste aantoont dat men mij tot slaaf
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wil maken, tot een leeuwerik die op hun kommando
moet zingen. Ik ben geIndigneerd, ik heb nog niets geantwoord.' (12 augustus 186o, vw x, p. 282)
Op 7 juni 1861 schrijft hij Tine dat Bekking we ens
`knoeierij met de tabaksfabriekanten infaam ontslagen... doch met pensioen' is. Hi' vervolgt: 'En het eigenlijke wist het Gouvernement niet eens, namelijk
dat hij aandeel had. 't Is een infame clique, en aan
den leiband van die clique lie Duymaer van Twist!
Misschien schrijf ik er over.' (vw x, p. 469).
Op 6 maart 1868 schrijft hij Tine dat hij gehoord
heeft dat Bekking overleden is. `Hy had eene
maitres te Scheveningen. By Mk zynde is hy door
eene beroertegetroffen' (vw xi', p. 696).
Bekking, V.A.L.P.-, broer van de voorgaande, was
tot 14 december 1854 (d.i. de datum van de benoeming van zijn opvolger Carolus) assistent-resident
van Lebak. Zijn brieven vormen het begin van
het "`pak van Sjaalman'. Vol ens Wertheims De geest
van het Indischgouvernement, honderdjaar geleden (Geschriften van het Multatuli-Genootschap v, 1962, p.
9) werd ook hij later van onregelmatigheden verdacht.

Belasting, personele-, Als gevolg van een wet van 29
maart 1833 mochten de huiseigenaren de personele
belasting niet langer verhalen op de huurders, maar
dienden zij die zelf te betalen. De wet gold voor huizen met een huurwaarde benedenf 8o,-en leidde in
Amsterdam in 1835 tot allerlei onlusten onder de
kleine huizenbezitters. In Idee ioi schrijft M. hierover:
`Ikgis dat de bezitters zo vry zullen geweest zyn de te
betalen belasting, plus 'n beetje winst, op den huurprys te leggen. Lood om oud yzer. (...) De eigenaars van
kleine huizen achtten zich in hun belangen gekrenkt.
Wie gebruikten zy nu om hun wrevel bot te vieren? De
vermeend-bevoorrechten! Het «gemene \folio> doorliep,
met stokken gewapend, de straten, en verbrandde de
meubelen die uit de woningen der eigenaars waren gehaald om op de markt te worden verkocht ter kwyting
van de belasting. Het wierp de odienders» te water,
mishandelde de «veteranen» die te-dier-tyd Amsterdam totgarnizoen dienden, en lee de allerlei baldadigheid van de gebruikelyke soort. Dom! Zo schynt
het. En zekergetuigt het niet van byzondere intellientie, wanneer men z'n wrok lucht geeft — en op die
g
s! — teen een maatregel die naar 't gevoelen van de
wy
oproermakers zelf in hun eigen belang genomen was.'
(vw vii, p. 66)
In de volgende Ideeen komt Wouter in zo'n oproer
terecht. Ook in Idee707 behandelt M. deze geschiedenis als een herinnering uit zijn jeugd (vw iv, p.
437). De menigte verbrandde de turfloods van een
armeninrichting samen met enige meubels die door
belastingschuld moesten worden verkocht. Dit zogenaamde `soeploodsoproer' leidde tot het ontslag
van de burgemeester van Amsterdam, F. van de Poll.
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(Lit. P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979, p. 4142)

Belgische opstand, de-, gevolgd op de juli-revolutie
in Parijs van 183o, die aldaar een eind maakte aan de
regering van Karel x. In Brussel stak een opgewonden menigte het huis van Van Maanen, de minister
van justitie, in brand. De Brabantse vlag werd gehesen op alle regeringsgebouwen. Dit luidde het einde
in van de regering van koning Willem i.
In een noot uit 1872 bij Idee 451 vraagt M. of de `geslagen wond' nog te genezen is. 'Kan de zo baldadig
gespleten Nederlandse stam tot een krachtig geheel
worden verenigd?'. Hi' antwoordt zelf:
't Kan nOg! Vlamingen, 't kan nog! Maar... aan beide
zyden moet men een en ander leren, en... afleren. Als
ditgeschiedde, zouden we ons om 't Buitenland niet
hoeven bekommeren. Elke natie — en wy, Nederlanders, zyn een natie, wat men van veel politieke agglomeration niet zeggen kan — elke natie is sterker dan 't
grootste leger.' (vw iii, p. 401)
*Vlaamse Beweging

Bellamy, Jacobus-, 1757-1786, geb. te Vlissingen. Hi'
was bakkersknecht, maar werd vanwege zijn begaafdheid door ds. J.W. te Water in staat gesteld om
theologie te studeren in Utrecht. Daar werd hi' het
middelpunt van een kring 'one dichters, die tegenstander waren van de rijmsleur der dichtgenootschappen, en die de sentimentele dichtkunst bewonderden. Zijn bekendste werken zijn Gezangen mijner
jeugd (anoniem, 1782) en Vaderlandsche gezangen (onderps. Zelandus, 1782-1783).
In Idee 1178 (vw vii, p. 245-246) noemt M. spottend
diens dichterlijke vertelling `Roosje', het minnelied
`Aan de Mane', de toes rank `Aan eenen verrader des
vaderlands', de `Oproeping aan de Bataafsche jongelinen' en `Aan de vaderlandsche meisjes'. Uit dit
laatstegedicht citeert hi':
`Indien ik ooit ontaarde/Van Vaderlandse fierheid,/
Dan moet gy, waardste Fillis .../(...) Indien ik ooit ontaarde,/Dan moet gy my verachten,/Dan moet gy my
vervloeken!' (Fillis was Francine Baane, Bellamy's beminde; vw vu, p. 246)
In Idee 886 merkt M. op dat de biografieen van Bellamy — die hi' niet kent — wel kort zullen zijn, 'want
aan heel veel anders dan 't maken van 'npaar dozyn
onnozele verses heeft hy zich niet schuldig gemaake(vw iv, p. 613). Vervolgens voert hi' in Idee
887 Bellamy en diens vriend *Ockerse ten tonele in
een `debating-tournoor over het bestaan van God.
Bellamy bevestigde dat God bestond, Ockerse ontkende, totdat de donder door de lucht rolde:
`Het schynt dat Bellamy de gelovery ernstig opvatte,
en hieruit zou volgen dat hy minder karakter dan verstand had achtergelaten in de bakkery.' (vw iv, p. 613)
Dezelfdegeschiedenis vertelde M. reeds aan Tine in
een brief van3o november — 3 december 1845 (vw
vm,p. 557-558).

Belliard, Augustin Daniel, graaf-, 1769-1832, generaal die in het Franse leger alle veldtochten onder
Napoleon meemaakte en in 1831 het Belgische leger
organiseerde. Hi' wordt door M. genoemd in Idee
i016 (vw vi,. No).

Beloon-theorie, In Idee 561 (vw iv, p. 321) en de Ideeeen 824-827 (vw iv, p. 551-553) M. behandelt de beloon-theorie in de opvoeding. Hi' acht die onzedelijk omdat het kind niet alleen de beloning, maar
, ' tevens het
ook het 'goed-zyn' zal aan minachtenen
weinige bruikbare dat men hem meedeelde in huisen schoolkamee(vw iv, p. 322).
Een vergelijkbare situatie doet zich voor in de godsdienst, waarbij men de gelovige mens eveneens een
`beloning' in het vooruitzicht stelt:
`Godsdiensi is dus in den hoogsten graad onzedelyk,
en het zal wel hieruit voortvloeien dat z'n invloed op
het goed-zyn zo gering blyft, of... juister, geheel negatief werkt.' (Idee 826, vw Iv, p. 552)

Belsazar, de laatste koning der Chaldeeen (ca. 556539), wordt genoemd in het boek Daniel (hfdst. 5).
Op een feestmaal ontwijdde hi' de heilige tempelvaten, waarna op de muur de woorden `Mene, mene,
thekel, upharsin' (geteld, geteld, gewogen, gedeeld)
verschenen. Nog diezelfde nacht werd heel Babylon
verwoest door koning Cyrus van Perzie.
p
Wouter wordt doorJuffrouw Las
met Belsazar,
*Sanherib en *Nebukadnezar vergeleken vanwege
zijn hoogmoed (Idee 1n7, vw VII, p. 82). In Over Specialiteiten spreekt M. van de `Belsazars van de pers',
met wie de redacteuren van de Franse kranten vOOr
1870 bedoeld worden, die het bloedig `mene tekel' aan
de wand niet verstaan hadden (vw v, p. 489).
Bengalen, *Cawnpore

Benjaminieten, de nakomelingen van Benjamin,
zoon vanJakob. Zij werden allen vermoord omdat
zij letwat moeite hadden den s en den sj behoorlyk
te onderscheiden', aldus M. in de Divagatien (vw v, p.
331). Dit verhaal wordt in Richteren (12:6) echter verteld over de EfraImieten, de nakomelingen van Jozef(broer van Benjamin) die het woord `schibboleth' niet juist uitspraken.

Bennet, Roelof Gabriel-, 1774-1829, geb. te GrootZundert, trad in 1785 in zeedienst en werd kapitein.
Na zijn ontslag vestigde hi' zich in Hattem waar hi'
samen met de kostschoolhouderJ. van Wijk, Nederlandsche zeereizen (5 dln., 1828-1832) schreef. In het
vijfde deel wordt de geschiedenis van admiraal Olivier van Noort en vice-admiraalJacob Claesz van Ilpendam, die in 1600 in Vuurland aan land werd
gezet we ens ongehoorzaamheid, beschreven. Het
verhaal werd voorgelezen bij Wouters bezoek aan
de familie Holsma; M. noemt hierbij de uitgave van
Bennet en Van Wijk (Idee 1062, vw vi, p. 632).

BENSCOp - BERDENIS
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Benscop, Aernt van-, (Arent van Benschop) een van
de samenzweerders to en graaf Floris v. Hij verdronk in 1304 in de Lek bij Wijk bij Duurstede, nadat hij tijdens een gevecht met een groot aantal
andere edelen met behulp van een vaartuig had getracht te ontsnappen. Benscop is, aldus M., een van
de even die niet tot de dramatis personae behoort
van het treurspel *Floris v van Bilderdijk. Hij wil dit
echter Bilderdijk niet aanrekenen, want `een dichter
isgeen notaris!' (Idee io53d, vw vi, p. 511).
Bensen, Carl Adolf-,1825-1897?, geb. te Buckeburg,
werd in 1861 tot Nederlandergenaturaliseerd. Tussen 1852 en 1857 werkte hij als officier van gezondheid tweede klasse op het garnizoenshospitaal te
Serang. Hij ging als officier van gezondheid eerste
klasse in maart 1857 naar Soerabaja. Van 1858 tot
1859 verbleef hij met ziekteverlof in Nederland,
waarna hij tot tot 1866 op Celebes werkzaam was. In
1868ging hij opnieuw met ziekteverlof naar Nederland, alwaar hij in 1869 werd gepensioneerd.
In zijn functie als officier van gezondheid behandelde hij in november 1855 de assistent-resident *Carolus (Slotering in MaxHavelaar). Hij zou tegenover
DD. verklaard hebben dat Carolusgestorven was aan
een leverabces. De officielegegevens dienaangaande
ontbreken. Vol ens de lezing in de Max Havelaar (vw
I,p. 258-259) dacht Carolus' echtgenote, `Mevrouw
Slotering', dat haar man vergiftigd was. Op deze mededeling werd in de NRC van 3o januari 1861 anoniemgereageerd door iemand die zich Ingezetene
van Serang' noemde en die, ter weerlegging van hetgeen in de Max Havelaar wordt gesuggereerd, een
brief van `een zekere If liet afdrukken, waarin vermeld wordt dat Carolus nietplotseling was gestorven, maar `verscheidene dagen' ziek was geweest.
Ook zou Carolus al langer aan een leverkwaal geleden hebben en na een inspectiereis te paard zeer
ziekgeworden zijn (vw x, p. 389 e.v.). In een brief
aan Tine schrijft M. dat hij de strekking van het artikel niet begrijpt aangezien hij Bensen niets verweten heeft:
`Integendeel. En dat de ziekte van Carolus anders was
dan de weduwe mij vertelde, doet niet ter zake. Zeker
is het dat er in Lebak sprake was van vergiftiging en
dat de controleur er bang voor was, 't geen hij mij op
schrift verklaard heeft.' (vw x, p. 396)
Ook in noot 135 (1875) van de Max Havelaar
Havelaar reageert
hij op dit ingezonden stuk. Hij meent ten onrechte
dat Bensen er achter zit: `In 186o berichtte men my
dat de dokter die m'n voorganger behandeld had,
my aanviel'. "'Pieter Bleeker had hem op het stuk gewezen 'als zoo bezwarend' (vw xxi,. 610). In bovengenoemde noot bij de Max Havelaar schrijft hij
verder:
`Ik neem deze getuigenis van den heer Bensen, dien ik
voor 'n achtenswaardig man houd, onvoorwaardelyk
aan, en erken alzo dat of de weduwe zich vergist heeft,
Of dat ik haar verkeerd had verstaan, Of dat in 1859

toen ik den Havelaar schreef, m'n geheugen my bedroog.' (vw I, p. 364)
Bensen ondertekende in 1857 te Soerabaja de geboorte-akte van M.'s dochter Nonnie (vw ix,p. 676).
Bdotie, (Boeotia) in de oudheid een landstreek in Midden-Hellas, tussen de straat van Euboea en de Golf
van Corinthe, met als hoofdstad Thebe. In de ogen
van de Athenersgingen de Beotiers door voor lomp
en ongemanierd.
In een brief aan C. Vosmaer noemt M. Nederland
spottend `Boeotie' (21 oktober 1873, vw xvi, p. 251);
in de Minnebrieven is Beotie eveneens de spotnaam
voor Nederland ("Chresos).
Bdranger, Pierre Jean de-, 178o-1857, Frans dichter
en volkszanger. Hij behoort tot de auteurs van wie
Max Havelaar werk had staan in zijn kleine bibliotheek. Marie Droogstoppel zong diens lied 'La pauvre femme' (vw 1,p. 228; MaxHavelaar ed. W.F.
Hermans, 1987,p. 425).
Bdrangers gedicht `Le roi d'Yvetot' uit 1813 wordt
door M. (in de foutieve spelling `Le roi d'Ivetot') genoemd in de Millioenen-studien (vw v, p. 63).
Berbice, *Demerara
Berchem, Willem van-, kanunnik in zijn geboortestad Nijmegen (ca. 1471-148o), auteur van een
twaalftal Latijnse kronieken over de Geldersegeschiedenis. Als eerstegeschiedschrijver van Gelderland vermeldde hij zijn naam in zijn werken. In de
kronieken komt het optreden voor van gravin "Eleonora van En eland, dat M. ter sprake brengt in zijn
Minnebrieven (vw II,p. 65).
Berdenis van Berlekom, Maria Catherina (Marie)-,
1860-1922, geb. te Middelburg, waar haar vader arts
was. Zij werd muzieklerares en schreef enkele boeken, zoals De eerstepianolessen, methode om op natuurlijke wijze..., (1911), Hoe kan het zangonderwijs ... verbeterd
worden? (19n).
Nadat zij als jong meisje op ii maart 1879 een lezing
van M. in Middelburg had bijgewoond, raakte zij in
zijn ban. Ze zei hierover in een lezing van to maart
1905 voor de vereniging De Dageraad: `Van dien tijd
of beheerschte de studie van Multatuli's werken
onzejonge jaren, en, toen ik, in Frankfurt muziek
studeerende, toevallig vernam dat M. in Nieder-Inheim woonde, werd het mij te machtig, om hem niet
even te vragen, of ik hem, op mine reis naar huis, de
hand mocht komen drukken, of ik hem persoonlijk
moch komen danken.'.
(deze ontmoeting had plaats op 22 augustus 1885;
verslag van de lezing in Atte jongstra, De Multatulianen,1985, p. 121).
Na de kennismaking ontstond er een innige vriendschap tussen haar en M., waarvan de correspondentie uit de jaren 1885-1886 (vw xxiii, p. 424 e.v.)
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getuigt. W.F. Hermans spreekt van `een nieuwe liefde, al zal het dan wel eenplatonische geweest zijn'
(De raadselachtige Multatuli, 2e druk 1987, p. 22o). Op
12 oktober 1885 schrijft M. haar:
`lieve Marie! Vind maar goed dat ik u zoo gemeenzaam toes reek en bedenk dat ik 65 jaar oud ben,
waardoor zulke familiariteitj es alle konsekwentie verliezen.' (vw xxin, p. 443)
Na zijn dood heeft Marie geprobeerd de tedere herinnering aan M. in woord en geschrift levend te houden met een 'In Memoriam' in het Multatulinummer van De Dageraad (1887) en het artikel `Multatuli-herinneringen' in De Ploeg (jrg. 2,1910). In
laatstgenoemd artikel schrijft zij onder meer:
`Zijn levensbeschouwing, frisch en verjongend, gerondoop de werkelijkheid, behoudt hare bezielende,
g
stuwende kracht, ook al vervormen zich de toestanden en denkwijzen, die door zijn helderen, scherpen
geest werden gegeeseld.' (p. 342)
In 19zo was zij betrokken bij de Multatuli-herdenking in Den Haag, waar zij toen woonde. Een van
haar zusters, Mathilde, was getrouwd met de socialistenleider "F.M. Wibaut. Mathilde le de haar Multatuli-herinneringen vast in Het Boek van Nu,15
augustus 1948, p. 203 (een fragment hieruit is opgenomen in vw xix,p. 755).

Berg, Ahasverus van den-, (m. spelt Van den Bergh)
1733 - 1807, predikant te Arnhem. Hi' werkte mee aan
een nieuwepsalmberijming van de Evangelische Gezangen. Hi' was bevriend met de dichteres "Elisabeth Marie Post en schreef de voorrede in haar boek
Het Land, in brieven (anoniem; 1788). In Idee 1073
schrijft M.:
`Misschien nemen sommige letterkundigen 't my kwalyk dat ik den man niet ken. Z'n toon kwam my maecenatisch voor, en 't is dus te veronderstellen dat-i een
nietgeheel onbeduidende persoonlykheid geweest is.
Misschien 'n dominee of zo-iets. Die Van den Bergh
danpryst met iets als kerkelyke goedkeuring 't werk
aan, en zegt den lezer dat het geschreven werd door
«een vrouw».' (vw vi, p. 723)

Bergh, SamuelJohannes van den-0814-1868, droist, dichter en redacteur van de almanak Aurora.
g
In een brief aan C. Busken Huet d.d. 14 augustus
1867 schrijft M. dat Van den Bergh door dr. Alexius
van Staden(ps. van "Jan ten Brink) gekarakteriseerd
werd als een `vurig vaderlandsch dichter'. Hi' voegt
hier sarcastisch aan toe dat dichters als Van den
Bergh voor Holland `goed genoeg' zijn (vw xi', p.
36o).

Bergh van Eysinga-Elias, J. van den-, geb. te Amsterdam in 1880, trouwde in 1906 met G.A. van den
Bergh van Eysinga (predikant en bijzonder hoogleraar in Utrecht en als theoloog aanhanger van de radicale school, die de historiciteit van deJezus-figuur
ontkende). Zij was medeoprichter van de School

voor Wijsbegeerte in Amersfoort en leidster van de
Volksuniversiteit te Haarlem. In 1919 schreef zij de
inleiding bij de bloemlezing Multatuli als denker en
dichter; een keur uit zijn werden (192o), die samengesteld werd door een sub-commissie van het herdenkingscomite (j. van den Bergh van Eysinga-Elias, B.
Damme, dr. H.C. Muller enprof. dr. Prinsen). Verderpubliceerde zij de studie Multatuli, gealustreerd
naar oorspronkelijke afbeeldingen en portretten, in de serie `Onzegroote schrijvers' (dl. ii, Amsterdam,
192o). In bovengenoemde inleiding is zij uiterst lovend over M. als hetgaat om zijn optreden, zijn
schrijverschap en zijn ideeen, maar zij kan hem niet
volgen in zijn strijd teen het geloof.

Bergrede, de-, van Christus (Mattheus 5-7), waarin
de zaligspreking `Zalig de armen van geest, want
hunner is het koninkrijk der Hemelen.' (Mattheus
5:1-12) staat.
De bergrede is ten onrechte zo beroemd, merkt M.
op in Idee 698 (vw Iv, p. 422).
De bergrede is een belangrijk thema in M.'s lezingentournees van 1878 en 1879 (zie de listen met titels vw )(Ix, p. 623 en 967-968). M.'s aantekeningen
voor de lezing met de titel 'De zaligsprekingen van
Jezus', te Sneek gehouden op 15 maart 1878, zijn afgedrukt in vw xix, p. 317.

Bergsma, Willem Bernardus-,1826-1900, Oostindisch ambtenaar, van 1862 tot 1866 controleur van
Lebak en tevens zegsman van *R.A. van Sandick. Hi'
vertelde dat de klagers die naar DD. kwamen, gestuurd waren door de djaksa. Vol ens hem was het
niet zozeer de regent, maar waren het de hoofden
die de bevolking uitzogen omdat zij slecht bezoldid waren. In februari 1882 publiceerde hi' het artikel 'Hoe het komt, dat Lebak een woestenij is' in De
Amsterdammer Om, p. 720-723; "Perelaer). Hierin
schrijft hi': 'In de eerste plaats wensch ik te constateeren, dat het wanbestuur en de knevelarijen van
inlandsche hoofden, toen de heer DD. in 1856 den regent van Lebak in staat van beschuldiging wilde
doen stellen, schromelijk erg waren'. In Een en ander
over Multatuli (1888) schrijft Versluys over Bergsma:
`Naar aanleiding van het Huldeblijk schreef hij in
een brief, dat hi' hoopte, dat Multatuli de kroon op
zijn werk zou zetten, door ten slotte de opbrengst
van 't Huldeblijk beschikbaar te stellen voor de
arme bevolldng van Lebak. Toch is die zelfde man
de handlanger geworden van het Handelsblad om
ons streven ter zake van het Huldeblijk te dwarsbomen'(a.w., p.112). Bergsma had namelijk op gezag
van Duymaer van Twist aan het A lgemeen Handelsblad
meegedeeld dat DD. een aanzienlijke som geld van
laatstgenoemde had aangenomen ("Huldeblijk).
Zijn Indische carriêre eindigde Bergsma als hoofd
van de afdeling statistiek ter Algemene Secretarie.
Sedert 1879 woonde hi' weer in Nederland.
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Berichten, negen berichten uit de vijftigste eeuw, opgenomen in Idee 394 (vw II, p. 581- 585) als 'clenkspel', nadat in het voorgaande Idee meester
"Pennewip bevestigde dat juffrouw Laps een zoo
dier was. Het eerste bericht uit een dagblad van de
vijftigste eeuw gaat over een `geveche tussen de
`Lapsianen' en de `Stoffelianen'.

Berlin, H.J.-0791 - o vert. na 1870, Duits publicist. In
1859 verscheen in Nederland zijn Pantheismus en
Theismus (vert. door H.W. van Boven; was in Duitsland anoniem verschenen). Dit boek is een kritiek
op het godsbegrip van de tegenwoordige wereldbeschouwingen. Daarnaast publiceerde Berlin vele
(anonieme) brochures waaronder het in 1819 verschenenpantheIstische System (vert. als Wijsgeerige stellingen, Amsterdam,1820). Hij was een ijverig publicist
binnen de vereniging De Dageraad en het daaruit
voortgekomen genootschap De Humaniteit. In 1857
schreef hi' Het P antheismus, wijsgeeri g stelsel onzer dagen, naar de groote wijsgeeren Jezus en Baruch Spinoza,
`Door een lid der Vereeniging De Dageraad'. Onder
hetps. `Een Nederlander' schreef hi' Blaadjes ter ampliatie der waarheid van het pantheiSmus... (1858, Amsterdam: R.C. Meij er). Latere brochures voor de verenig
in g De Humaniteit handelen veelal over de `sociale
kwestie', waarvan enkele onder de titel Vrijheid, gelijkheid, broederschap, aan het genootschap ode Humaniteitogewijd verschenen (1868 e.v.). Zijn publikaties
eindigen veelal met een lang didactisch `eindvers',
waarin de auteur zich niet als eengroot dichter laat
kennen.
Hij wordt door M. in Idee 482 genoemd als `den der
mannen die smaad verdragen hebben om den wille
der waarheid' (vw iii,p. 230).

Bernagie, Pieter-0656-1699, geb. te Breda, arts te
Amsterdam tot hi' in 1692 benoemd werd tot hoogleraar aan het Athenaeum Illustre. Vanaf 1688 was
hi' tevens regent van de Amsterdamse Schouwburg.
Hij genoot enige faam als toneeldichter, onder andere van De Belachelijke jonker (1684). *bout' es

Bernardin de Saint-Pierre,Jacques Heni-07371814, Frans schrijver, werd beroemd door de roman
Paul et Virginie (1787), die in de geest van Rousseau is
geschreven. Het verhaal speelt op Mauritius waar de
inboorlingen alle deugden bezitten.
In een biografische schets van M. in het A IgemeenDagblad van Nederlandsch-Indie (31 oktober 1885; VW XXIII,
P 4 482-489) vergelijkt *C. Busken Huet M. met Bernardin de Saint-Pierre. In degeschiedenis van
*SaIdjah en Adinda had M. namelijk de Javanen als
natuurmensen beschouwd. Hij heeft 'het tropische
landschap, de tropische flora, den tropischen akkerbouw' zoals beschreven in Paul et Virginie, `waargenomen met eigen oogen, als uit het Semitisch overezet in het Jafetisch'.
g
In de Woutergeschiedenis werd mevr. Kopperlith
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verteld dat `zekere Bernardin de St Pierre een boekje
geschreven had', een `«heel mooi» boekje. En daarin
kwamen 'npaar namen voor... allergeschikst, inderdaad allergeschikstr, namelijk voor haar toekomstige kinderen. Helaas waren twee andere kraamvrouwen haar voor: 'de ene met 'n Paul, de andere
met 'n Virginie' (Idee 1213, vw vii, p. 365-366).

Bernhold, Wouter-, *Wouter
Bernstein, Aaron-0812-1884, Duits schrijver van verschillende natuurkundige werken. Zijn boek Boven
lucht en wolken, of een toe door het wereldruim (1857,
vert. doorJ.J.A. Goeverneur) wordt door M. genoemd in de Minnebrieven:
`Is 't u nu en dan om waarheid te doen, lees dan Bernstein «Boven lucht en wolken», of koop *Strootman,
*De Gelder of *Van Swinden, schoon ge ook met die heren voorzichtig moet zyn.' (vw II, p. 33)

Beroepskeuze, onderwerp van de Ideeen 1075-1079
(vw vi,p. 725-743). Wouter wil later graag zeeman
worden, maar Stoffel meent, evenals zijn moeder,
`dat zoiets niet te pas kwam'. M. schrijft dat Stoffel
toen `treffend' voorbeelden verhaalde 'van jongelui
die naar zee warengegaan nadat ze zich aan wal
nietgoed gedragen hadden, waaruit hy [Stoffel] met
de logiek die in zyn kring voldoende was, beoogde
dat men niet naar zee moestgaan' (Idee 1075, vw vi,
p. 726).
In hetzelfde Idee schrijft hi':
`Er bestaan nuttige mensen. Het zyn dezulken wier
plaats niet, of slechts zeer moeilyk, door anderen zou
kunnen worden ingenomen. Nuttige beroepen – d.i.
nuttig by uitnemendheid – zyn er niet. Elk vak, vertegenwoordigd door zoveel individuen als de verhouding tussen vraag en aanbod toelaat of eist, is even
nuttig als 'n ander dat door z'n bestaan blyk geeft reden
van bestaan te hebben. Waar deze reden ophoudt,
sterft het uit als tovenaars, profeten, dominees en
pruikenmakers.' (vw vi, p. 729)
Over de motivatie van de beroepskeuze - de hoogte
van het salaris -, kunnen we eerlijk zijn, aldus Mulatuli:
`De meeste beschouwingen alzo, die men by de keuze
van 'n beroep telkens op den voorgrond hoort zetten,
vallen in de termen van de zeer bekende braafheidsventery (...). Ieder weet, en als 't er op aankomt zal ieder erkennen, dat het geldverdienen hoofdzaak is. Ik
keur dit volstrekt niet af, mits men de zaak by den
naam noeme. Niet de waarheid is plat, maar het verdraaien en verbloemen van de waarheid. (...) Men wil
geld, veel geld. Zeer wel. Men wil nuttig zyn, allernuttigst. Ook goed. 't Een belet het ander niet, volstrekt
niet!' (Idee 1078, vw vi, P . 734-735)

Be er Pierre Antoine-ono-1868, beroemd Frans
advocaat enpolitiek redenaar, vanaf 1830 Bourbongezind afgevaardigde in de Nationale Vergadering
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en in de Kamer. M. noemt hem als `pleit-specialiteit'
in Over Specialiteiten:
`Toen Berryer, le prince des orateurs – d.i. naar myn
overzetting: 'n knoeier van de ergste soort – in den zitting voor en tegen dezelfde zaak pleitte, kwam 't den
voorzitter zeker niet in de gedachte dat het eigenlyk
zyn plicht was dien oneerlyken man de deur te wyzen.
Integendeel. Zelf afgericht tot specialiteit in advokatenkunstj es, moet hy de schelmery van dien allemansbabbelaar heel aardig gevonden hebben. Ze werd dan
ook in 'n levensschets van Berryer voorgesteld als byzonder verdienstelyk, gelyk ik reeds hier-of-daar in
m'n Ideeen met de nodige verontwaardiging heb opgemerkt.' (vw v, p. 592)
Berryer zou bij vergissing de zaak van de tegenstander verdedigd hebben, schrijft M. in Idee 709. Toen
hi' daarop opmerkzaam gemaakt werd, zou hi' gezegd hebben:
`Zo, myne heren, zou wellicht de tegenparty spreken.
Welnu, zy bedriegt zich als ze meent zulke ongerymdheden te doen aannemen door rechters die, als gy,
myne heren, uitmunten in kennis, rechtvaardigheid,
en eerbied voor de wet.' (vw iv, P . 439-440)

«Nog eens Vrye-Arbeid» en Idee 372 [vw ii, P. 54o].
Ook Idee 587 [vw iv, p. 339] kan den waarheidsvriend
op den weg brengen om te onderzoeken hoeveel boekerigheid en konventie er schuilt onder onze opvatting van 't woord: beschaving.' (vw i, p. 328)
Als voorbeelden bij zijn stelling noemt M. het feit
dat `liplappen' en inlanders de Europeanen `ongewassen' vinden, deJavaan witte tanden betitelt als
honds, en er in Indie streken zijn waar de beschaving zich uit in het dragen van een ebbehouten
dwarsspalkje door het uiteinde van de penis.
2. titel van een voordracht van M. gehouden op 6
maart 1869 voor het Delftse studentengezelschap
Vrije Studie (de tekst is afgedrukt in vw XXIV, p. 672702). Willem Paap droeg het (ongepubliceerde) stuk
op 9 maart 1888 voor tijdens de vergadering van. de
vereniging Multatuli te Amsterdam. Deze voordracht werdpositief beoordeeld door De Amsterdammer 42 maart 1888), maar negatief door de NRC (ii
maart 1888). M. zougezegd hebben dat beschaving
niet bestaat in militair ofpolitiek overwicht van een
yolk: ware beschaving openbaart zich door inschikkelijkheid jegens anderen en door het streven naar
waarheid.

Berserker, (lett. in berengestalte) volgens Noorse
overleveringen een groep helden die zonder harnas
of helm, maar in de huid van een beer of wolf ten
stride trokken. Oorspronkelijk waren de Berserkers
de twaalf zonen van de reusachtige krijgsman Arngrim (ook genaamd Berserker) uit de Skandinavische mythologie. Later werd de naam Berserker
gebruikt voor iemand die in het gevecht op zo'n
beestachtige wijze te keer ging, dat hi' de kracht
had van twaalf mannen. M. noemt de Berserkers in
de Millioenen-studien (vw v,P. 43).
Berzelius,Fins Jacob - ,1779- 1848, hoogleraar chemie
te Stockholm, auteur van hetgezaghebbende en
veel vertaalde Ldrebok i kemien (Ned. vert. Leerboek der
chemie, 1808-1828). Hi'j wordt beschouwd als den der
rondle ggers van de moderne scheikunde. In Idee
g
1093 sot
M. dat onze grenzen bewaakt worden door
P
Berzeliussen, "Liebigs en *Virchows, omdat de ambtenaren voor inkomende rechten scheikunde moeten hebbengeleerd. Dit brengt hem tot de verzuchtin g:
Vaarom wordt er «Wetenschap» aangewend om de
hoedanigheid van ingevoerde waren te bepalen, en
niet om bakker, wynkoper of bierkroeghouder te beletten hun klanten naar de eeuwigheid te zenden?'
(vw vii, p. 41)

Beschaving,
1. is een relatief be grip, zoals M. probeert aan te tonen in noot40 (1881) bij Max Havelaar:
`De Europeaan vergist zich in de mening dat de hogere beschaving waarop hy roemt, overal als 'n axioma
wordt aangenomen. Ook hierin dat hy werkelyk in
alle opzichten beschaafder is. (...) Men zie hierover

Beschaving in Zuid-Amerika, M. noemt in een noot
bij Idee 518 (vw III, p. 424) het knopenschrift als 6611
van de meest bijzondere kenmerken van de Zuidamerikaanse beschaving op het moment dat de
Spanjaarden daar binnenvielen en de Zuidamerikanen 'met 'n andere beschaving kwamen verrassen':
`Het is uit ethnologische en filologische oogpunten
zeer te betreuren dat de veroveraars zo weinig tyd hebben zich met de humaniora te bemoeien. Gewapende
beschavers toonden gewoonlyk grote behoefte te hebben aan enige... beschaving.' (vw m, p. 424)

Besognekamer, de-, naam van een societeit in Den
Haag, door M. genoemd in Idee 452 (vw in, p. 159).

Betz, Gerardus Henri- 9 1816-1868, fabrikant, werd in
1859 lid van de Tweede Kamer en was van 1862 tot
1865 minister van Financien, in welke functie hi' de
nieuwe wet op de *inkomende rechten invoer. Hi'
moest aftreden toen bekend werd dat hi' schriftelijk
beloofd had de nieuwegrondbelasting voor Limburg uit te stellen als de verkiezingen gunstig zouden uitvallen voor het ministerie. Naar aanleiding
hiervan kwam er een interpellatie in de Kamer.
M. schrijft in Pruisen en Nederland dat het gedrag van
Betz onverantwoordelijk was:
`Dat zou toch ongerymd wezen, en elke minister die
geen lust had zich over 't een of ander te verantwoorden, zou maar eenvoudig zich behoeven te laten ontslaan, om wit te zyn als wolle. En dit geschiedt dan
ook. (...) De heer Betz trad, volgens verklaring van den
groten Thorbecke, af, omdat de tegen hem ingebrachte klachten van dien aard waren dat zyn waardigheid
als minister niet toeliet ze aan te heren. (...) Niemand
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kwam op het denkbeeld dat het beter wezen zou geen
waardigheid te bezitten, dan die hoedanigheid te gebruiken als voorwendsel om verantwoordelykheid te
ontgaan.' (vw iv, p. 57-58)
In Idee451 schijft hij dat er van de verstandelijke
ontwikkeling van het yolk weinig verwacht kan
worden als een minister van Financien niet weet
wat een bankier is, zoals bleek uit een uitspraak van
Betz (vw iii,p. 96).

Betz, Hendrik Johan, 1842-1905, Nederlands agnostisch-materialistisch filosoof. Auteur van Gedachten
over allerlei (1869) en mederedacteur van *De Levensbode. C. Vosmaer spreekt in zijn Vlugmaar van 13
maart 1875 positief over Betz' artikel 'Is er een God?'
in De Banier (C. Vosmaer Vlugmaren - tweede vervolg, p.
103). In (mogelijk) een reactie daarop schrijft aan
M.
Vosmaer: "t stuk van Betz houd ik voorlopig. M'n tegenzin in z'n duitsch-academische fraseologie belet
niet dat het megoed doet hem zoo flunk afstand te
zien doen van «god». Weinigen durven dit.' (wsch. 5
september 1875, vw xvi, p. 703 - 704). In een brief aan
H.C. Muller d.d. 8 januari 1884 schrijft M.:
`Het is in die verdrietige overtuiging van onmacht dat
ik te hooi en te gras iets opmerk van wat jongeren (van
velerlei kleur) zoo-al pogen. Ik hoor van *Hobbel, van
Betz, van D. Nieuwenhuys.' (vw )(xi'', p. 3o)
(Lit. 0. Noordenbosch, Het atheisme in Nederland in de
negentiende eeuw, een kritisch overzicht, 1931, P. 74)

Beukelsz, Willem-, overl. 1397, visser te Biervliet.
Vol ens overlevering vond hij het haringkaken uit.
In Idee 1013 noemt M. hem een held, wiens verdiensten hij echter nooit heeft begrepen. Hi' vergelijkt
zich met Beukelsz, `aan wien 't vaderland verplichting heeft'. Tegenover dit heldendom stelt M. voor
zichzelf: `ik vordergeen dank. Ik eis recht!' (vw vi, p.
293).

Bevoegdheid tot beoordelen, dit onderwerp worth
door M. uitvoerig besproken in de Ideeen 671-689 en
799-804 (vw iv, p. 407-416 resp. 516-52o).

Bewijsstukken van de Havelaarzaak, heeft M. na
zijn ontslag in Indie voortdurend bij zich gedragen,
getuige zijn opmerking in Idee 951:
`Ik ben zonder hemd geweest, maar nooit zonder de
getuigschriften die den nazaat zullen in staat stellen
recht te spreken tussen u [Duymaer van Twist] en my.'
(vw vi, p. 148)
Na de brief van zekere U ("Bensen), waarin de vergifti in van Carolus in twijfel werd getrokken, reisde
M. van Brussel naar Rotterdam, alwaar hij in hotel
Weimer de bewijsstukken ter inzage aanbood (ingezonden brief in de NRC d.d. 21 februari 1861, vw x, p.
396 -399). In een brief van 8 januari 1882 aan J.A.
Roessingh van Iterson herinnert hij zich heel naIef
te zijn geweest toen hij meende `dat het de Natie om
waarheid te doen was! Er kwam niemand!' (vw XXI,
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p. 610; zie ook noot 7 uit 1881 bij de Max Havelaar, vw
I,p. 315). Deze bewijsstukken zijn voor het eerst uitgegeven door E. du Perron in zijn Bewzjzen uit het pak
van Sjaalman; nieuwe dokumenten betreffende de Havelaarzaak en Lebak (Rijswijk , 1940). *Havelaarzaak

Bewijzen dat de Javaan mishandeld wordt, opgenomen in de Minnebrieven (vw ii,p. 121 e.v.), als onderdeel van de *`Brief aan de Kiezers van Nederland'. Hierin uit M. zijn ongenoegen over het feit
dat hij nimmer werd opgeroepen om zijn beweringen uit de Max Havelaar te staven.
Eerste bewijs: vrije arbeiders en `kultuurstelselaars'
zijn beiden even schuldig (vw II, p. 121-122). Tweede
bewijs: de Javaan verricht arbeid als herendienst
voor de eigenaars van particuliere landerij en, voor
inlandse hoofden en Europese beambten, voor de
contractanten, voorparticuliere ondernemers en
voor het Nederlandsch-Indisch Gouvernement: `Dat
Indisch Gouvernement is van ho en zielenadel... en
't schuld-afdoend Nederland bouwt spoorwegen van 't
batigsaldo.' (vw ii, p. 123). Derde bewijs: de list van
de in de maand februari 1856 aan de bevolking van
een district afgenomen buffels: `Duizend miljoen guldensgeldswaarde, die aan de Indische bevolkingwordt afgenomen, onder de regering van een Gouverneur-Generaal die
zynplicht niet doet.' (vw ii, p. 130). Vierde bewijs: de
vragenlijst aan de controleur "Verbrugge. Uit diens
antwoord blijkt dat Havelaar met zachtheid begonnen is op te treden teen de oude regent, maar ook
dat - volgens de controleur - Havelaar vergiftigd
zou zijn als de regent daartoe gelegenheid had gekregen.

Beyerinck, Pieter Johannes Gerhardus-, 1820-1890,
ingenieur bij Waterstaat, vanaf1849 tot 1851 te Menado. In een concept-missive aan de gouverneur-generaal van3o mei 1851 beschuldigt DD. hem ervan in
twee jaar volstrekt niets te hebben uitgevoerd:
`De Heer Beyerinck heeft hier in functie nietsgezien,
niets bezocht, niets onderzocht, en als hij, hetzij de Directie van Producten, hetzij Uwe Excellentie met eenig rapport mogt hebbengeadieerd, houd ik het er
voor dat hij juist clddrom mij is voorbijgegaan dewijl
hij inzag dat ik, – kennis dragende van zijne volslagene werkeloosheid en de daaruit volgende onwaarde zijner rapporten, – ze hem zoude hebben teruggezonden.' (vw Ix, p. 209-211)
In hetjaarverslag over 185o (d.d. 20 juli 1851) noteert
DD. dat hij met genoegen gezien heeft dat `dien Ingenieur eene bevordering is ten deel gevallen die
hem van hier verwijdert' (vw ix, p. 227). Beyerinck
bracht het in 1868 tot directeur vanpublieke werken
in Indie.

Beyerman, Gerrit-, 1810-1844 , itein
kap
der infanterie
in "Padang. Op last van generaal Michiels werd hij
naar Paugestuurd, waar hij, samen met elf soldaten, nog dezelfde nacht werd vermoord. Beyerman
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had zijn eigen dood voorspeld, schrijft M. in noot 99
1881) bijde Max Havelaar:
(

*Gebed van den onwetende *Natuur *noodzakelijkheid

`Toen daarvan den volgende morgen het bericht
kwam, rukte de generaal aan 't hoofd van meer dan
voldoende krygsmacht uit. In 'n ommezien behaalde
hy de lauweren en 't certificaat van onmisbaarheid
waarom by zo dringend verlegen was. Arme Beyerman!' (vw I, p. 343)
M. laat degebeurtenis afspelen in 1843. In werkelijk-

Bidets, `zyn zeldzaamheden in Nederland, vooral in
4atsoenlyke» huizen, schrijft M. in Idee 372. In Nederland zijn `meer dan middelmatige inkomsten
nodig, om inderdaad - d.i. niet op z'n hollands zindelijk te wezen' (vw II, p. 540). In een noot hierbij schrijft hij:

heid is Beyerman echter gesneuveld op 14 december
1844, ruim twee maanden na DD. ' s vertrek uit Padang. Hi' heeft deze gebeurtenis dus niet zelf meegemaakt. Toch doet deze voetnoot dienst als uitleg
van de zinsnede Vie sommige gebeurtenissen van
naby gezien heeft'.

`Men verzekert my, niet zeer lang geleden in een lyst
van verkochte meubelen, zo'n voorwerp te hebben
omschreven gezien: een vioolkast op poten. 't Was 'n
onbekend ding!' (vw ii, p. 716)

van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde
(1959/1960, p.101-104) vermeldt K. ter Laan De Mares eigen aanvullingen op zijn List in bezit te heb-

zo boos maakte over 't verwoesten van den hortus te
Biebrich. Dat hebben de Pruisen gedaan, zegt ge, alsof
't iets heel lelyks was. 't Ware te wensen, dat pruisische en andere soldaten nooit iets ergers hadden uitgevoerd.' (vw v, p. 74)

Biebrich, (Biberich) stadje ten zuiden van Wiesbaden.
Tot 1840 be yond zich hier de residentie van de hertog van Nassau. Tot 1866 diende het slot nog als zoBiberich, *Biebrich
merresidentie. In datjaar werd het park voor de
Pruisische regering opengesteld voor het yolk. DaarBibliografie van Multatuli, als meest toonaangevenover schrijft M. in zijn 'Van den Rijn'-bijdrage van i
de Multatuli-bibliografie geldt het werk van A.J. de
december 1866(vw xi, p. 763). Biebrich wordt ook
Mare, Lij st der geschriften van en over EduardD ouwes Dekgenoemd in de Millioenen-studien (vw v, p. 51). Verderker (1948, Leiden: E.J. Brill). De Mare geeft op pagina
op zegt Meester Adolf:
188 - 189 een overzicht van eerder verschenen bibliog`En wees niet zo verdammt oppervlakkig, als toen ge u
rafieen van en over M. In het levensbericht(jaarboek

ben. Hiervan is ons verder niets bekend. Als kritisch
commentaar en aanvulling zijn nog te noemen de
twee catalog,i nr. 6o: Multatuliana (s.a.) en nr. 14o:
186o - Multatuliana -196o (196o), van antiquariaat
Schumacher te Amsterdam. In 1987 verscheen van
de hand van P.C. van der Plank een aanvulling op
De Mares list: Multatuli-literatuur 1948-1977, Lijst der
geschriften van en over EduardD ouwes Dekker (Huis aan
de Drie Grachten, Amsterdam).
Bicker, Andries-, 1586-1652, en zijn broer Cornelis
(
1 592-1654), burgemeesters van Amsterdam, die zich
in 1650 verzetten tegen Willem ii. Hun nicht Wendela Bicker(1635-1668) trouwde in 1655 met Johan de
Witt. De Bickers en Backers, `bakten en bikten'
schrijft M. in een brief aan C. Busken Huet d.d. 4 se
tember 1866 (vw xi, p. 677), om aan te tonen dat de
Amsterdamse "patriciers van eenvoudige komaf waren.
Bidden, In een aantal Ideeen bestrijdt M. het bidden
en wijst het als onzinnig af. Bijvoorbeeld in zijn
brief `Aan Mevr. de Wed. P.geb. baronesse van D. te
Zwol'(*Pruimers), opgenomen in Idee 448: `Want
bidden is krankzinnigheid' (vw iii, p. 58). In de Ideeeen906 (vw iv, p. 645-647) en 909 (vw iv, p. 649) betoot hi' dat er nooit wordt gebeden om onmogelike din en. Zo bidt men bijvoorbeeld wel om regen, maar niet om meer geld. In Idee 163 schrijft hij:
`Bidden zou dus, als 't niet kinderachtig ware, een
misdadige poging zyn om de Natuur te verlokken
tot wanorde.'(vw ii, p. 387).

Bientjes, Jan Alle-, Hellevoetsluis 1848 - Amersfoort
1931, achtereenvolgens wiskundeleraar te Amsterdam, redacteur van deprogressieve Zaanlandsche Courant en directeur van de Rijks Opvoedingsgestichten
te Veenhuizen en Haren(Groningen). Na zijn pensionering woonde hi' in Haarlem en later in Amersfoort. Correspondent en verdediger van M. die,
n.a.v. Bientjes' artikelen in de Zaanlandsche Courant,
in hem eengeestverwant meende te herkennen. M.
schrijft hem op 7 augustus 1874 dat het hem genoe-

gen doet dat hij, "Versluys en "Feringa, 'die alle drie
party voor my trokken, mathematici zyn. Dat 's 'n
goed teeken! Ik zal er eens op bluffen tegen Publiek.' (vw xvi,. 65o).
M. trok echter fel van leer tegen Bientjes toen de
Zaanlandsche Courant in een redactioneel artikel de
"Maatschappij tot Nut van den Javaan verdedigd
had(vw xvii, p. 113-114). Hi' schrijft hem hierover in
een kort briefje:
`Inderdaad, het is me onmogelyk gedachten te
wisselen met iemand die 't gezond verstand en
de moraliteit zoo in 't aangezicht slaat. Wel begryp
ik dat uw vergryp voortvloeit uit onkunde, doch ook
dit is stuitend. Ge kondet beter weten! 1k verwacht
nu eerlang *Dr. Kuyper te zien aanbevelen voor
leraar in de wiskunde.' (z3 november 1874, vw xvii, p.
115)
Een dag later vraagt hi' in een uitgebreide brief ex-

cuus voor zijn onvriendelijke woorden, hoewel hi'
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wat de inhoud betreft bij zijn mening blijft
(vw xvii,
p. 118-122).
In 1878 schreef Bientjes in De Levensbode (x, p. 321335; VW xlx, p. 538-548) een kritische bespreking
van M.'s voordracht te Zwolle over wijsbegeerte.
Hierin schrijft hi' onder meer: `Ik ma voor het oprecht karakter dezer regelen niet verzwijgen, dat ik
met den Hr. Van Vloten bijna onvoorwaardelijk instem, wat zijn oordeel over den schrijver en mensch
Douwes Dekker betreft. Alleen maakt het nog immer eenpunt van mine studie uit, in hoeverre de eig
enaardigheden, die zich bijr's
Douwes Dekke
menschen- en schrijversloopbaan voordoen -natuurnoodwendigheden zijn; verschijnselen, die zich in
het leven van meergroote geesten hebben voorgedaan.'.
Bientjes koos steeds meer meer de zijde van van
Vloten. Dit werd onder meer duidelijk in de artikelen `Dr.. van Vloten herdacht' (De Nieuwe Gi ds0915,
nr. lyP . 374-377) en `De Multatuli-legende van
Eduard Douwes Dekker3/4 eeuw na haar ontstaan'
(Utrechts Dagblad van 14 februari 1926).
Bila, rivier die ontspringt ten zuidoosten van het Tobameer en uitmondt in de Straat van Malakka. Het
gebied Bila behoort tot Tapanoeli op de Westkust
van Sumatra. Generaal *Michiels zond in 1838 garnizoenen naar Bila en Pertibie, die in 1843 werden teruggetrokken. Dit wordtgenoemd in de Max
Havelaar (vw 1,p.176).
Bilderdijk, Willem-0756-1831, geb. te Amsterdam,
naar de vermoedelijk adellijke voorouders van zijn
moeder noemde hi'j zich later ook officieus Willem
van Teisterbant. Bekend dichter engeschiedschrijver van orthodox-protestantse huize.
Reeds in 1779 won Bilderdijk een prijs met zijn verhandeling over Het verband van Dichtkunst en W elsprekendheid met de Wijsbegeerte. Vanafi782 was hi'
advocaat in Den Haag; hi' was een pleitbezorger
voor vervolgde prinsgezinden. Na de komst van de
Fransen trok de Orangist Bilderd y k in 1795 naar het
buitenland. In 1806 werd hi'j echter door vrienden
en vereerders in staatgesteld terug te keren en hi'
kwam zelfs in degunst van koning Lodewijk Napoleon, aan wie hi' vervolgens Nederlands leerde. Bij
de komst van Lodewijk naar Amsterdam in 1808
dichtte Bilderdijk het treurspel Floris v. Het stuk
werd echter niet opgevoerd.
In 1817 vestigde Bilderdijk zich in Leiden, waar hi'
privd-colleges gaf in de vaderlandse geschiedenis,
waarin hi' blijk gaf van zijn afkeer van de Staatsgezindegeschiedschrijving van Wagenaar, de liberalen en de vrijmetselaars, de grondwet en de Verlichtin g. Hierdoor werd zijn werk in politiek opzicht
vangroot belang. Bilderdyk gaf de aanzet tot het Reveil; de christelijke partijen orienteerden zich op
zijn beginselen.
Zijn brieven aan M. en H.W. Tydeman verschenen
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in 1866. Ds. Ten Brummeler Andriesse bezorgde
de uitgave van Bilderdijks brieven aan zijn eerste
vrouw onder de titel Bilderdijks Eerste Huwelijk (1873).
In datzelfde jaar publiceerde J. van Vloten zijn Mr.
W. Bilderdijk's eerstehuwelijk naar zijn briefwisseling met
vrouw en dochter. Bilderdijks eerste vrouw was Catharina Rebecca Woesthoven met wie hi' in 1785 trouwde en die hi' in 1795 verliet voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt ("Vrouwe van Heusden).
Hi' werd bovenmatig vereerd door de orthodoxie,
maar scherp aangevallen door C. Vosmaer, C. Busken Huet en M.
Ter waarschuwing bootste Vosmaer 'Teisterbantse
verzen' na in zijn `Beschouwing van Bilderdijk'
(Het Vaderland; ook opgenomen in V ogels van diverse
pluimage,1872-1875). M. spot dat Vosmaer er niet
in isgeslaagd Bilderdijk goed na te bootsen: de verzen zijn niet `zot' genoeg, `en vooral veel te welluidend':
`Ze [de verzen] kraken niet, en klapperen niet, en knersen niet. Men kan ze overluid lezen, zonder kramp in
de kaakspieren te krygen. Dit poem ik 'n onvergeeflyke fout in iemand die zich 'n ogenblikje lang onbekwaam genoeg wil aanstellen om Bilderdyk na te
bootsen.' (noot bij Idee731, vw iv, p. 691-692)
In Idee 1053 schrijft M. over Bilderdyk:
`Die man behoorde gedurende zeer langen tyd onder
de voornaamste voorgangers van 't Nederlandse yolk.
Tydgenoten en zelfs mededingers noemden hem: de
meester. (...) Bilderdyk was 'n zeloot in den gelove.'
(vw vi, P. 492, 494)
Floris v wordt in de Ideeen 1053-1058a (vw vi, P. 492588 en 749-751; *Elia) geanalyseerd en fel bekritiseerd. In Idee 1053 begint M. met de volgende
constatering:
`De taal is slecht. De versificatie is slecht. De historische
voorstelling is slecht. De ontwikkeling der karakters is
slecht. De knoop is slecht. De ontknoping is slecht. De
strekking is... infaam. Heel veel meer opzichten zyn er
niet. Ik zal waarschynlyk genoeg bewezen hebben, als
ik die zeven punten toelichtend behandel.' (vw vi,p.
495)

M. belicht zijn stellingen uitvoerig en voegt een
`brok variant op 's treurspelpoeets «Floris»' in over
eengesprek tussen de kuise graaf Floris en Machteld van Velzen die, hoewelgetrouwd, een kuise
maagd is gebleven:
Twit's, hoogstfatsoenlykl 0 , eeuwigdierbre vrouw... vergun my dat ik zwym/Van wondring over uwe kuisheid en uw rym!' (vw vi,p. 529)
Aan het slot van Idee 1056 rijmt M. a la Bilderd y k op
de naam Machteld:
`Och, dat heel Nederland uitriepe by zeker soort van
verzen die zich aan de pers wisten te... ontzwachtelen:
(...) en verkiezen ons niet langer door zottepraat te laten (...) Bemachtelen' (vw vi, p. 565-566).
In een aantekening uit 1877 gaat hi' in op de positieve kritieken op het gedicht van "j. van Vloten in
diens Onkruid onder de Tarwe( 1875) en van "N. Beets
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in diens Verpoozingen op letterkundi g gebied (1856) (vw
VI, p. 749).
In de Woutergeschiedenis wordt gesproken over het
feit dat het stuk uiteindelijk niet werd opgevoerd,
wellicht omdat 'de acteurs te lui waren om hun rollen te leren' (Idee 1177-1178, vw vii, p. 233-244). In
een aantekening bij Idee 1178 schrijft hij dat deze reden door Bilderdijk zelf werd aangevoerd (vw vii, p.
335). In plaats daarvan werd "Scilla van Rotgans opgevoerd.
In Idee 1053c schrijft M. over historische waarheid in
romans. Veel auteurs nemen het niet zo nauw met
de feiten en romantiseren als het zo uitkomt. M.
noemt als voorbeeld depersoon Floris v, die in Bilderdijks toneelstuk als een kuis persoon wordt geschilderd maar in werkelijkheid `genegen tot de
vrouwen was' Dit citeert hij uit Wagenaar (vw vi, p.
504 e.v.). Vol ens de opvatting van `gewoon denkende mensen' was Floris v een `gemene kerel', schrijft
hij in Idee 1056. Niet alleen vanwege diens `gesjacher met «Englands vorst»', maar ook omdat hij altijd bezig was met `gevangen nemen en houden:
ridderlyk-losgeld-industrie! Met het grissen van
sterkten en sloten, om die bewaren alspand.' (vwvi,
p. 559; cf. Idee 10 8a, vw vi, p. 582).
Bilderdijks heldenepos Ondergang der Eerste Waereld
(182o) beschrijft de strijd van koning Segol. In een
aantekening bij Idee 1053 schrijft M.: `Z'n
' fragment
van den Ondergang der eerste wereld geeft dat
koddige treurspel [Floris v] niets toe in zotte conceptie, platte opvatting, manken gang, verschrompelde denkbeelden, onhandige tekening, gebrekkige dictie, mislukte verhevenheid en verknoeide
taal.'t
(vw vi, p. 749-750). In Idee 1066 betoog M.
dat hetpubliek niet lezen kan: 'de invloed van Bilderdyk-vergodingen en de daarmee samengaande
geestverstomping' werkt nog altijd (vw vi, p. 698).
In een brief aan T.H. de Beer d.d. 3 mei 1883 noemt
hij Bilderijk `een ingemeene kerel! Een ware fielt.',
want 'Van 't inkomen dat hy te Brunswijk had, zegt
hy z'n arme vrouw niets. Hy houdt zich alsof hy
gebrek lijdt' (vw XXII, p. 604). In Idee io47b schrijft
hij:
`Hoe dit zy, Bilderdyk – zelf mank gaande aan 't euvel
der schoolmeestery – ahnde toch, dat er zekere natuurlyke, niet-conventionele betekenis kon liggen in de
wording van 'n woord, al blykt er dan overigens niets
van z'n besef dat de gehele menselyke spraak op gelyke
wyze moet ontstaan zyn. Dit was dan ook onmogelyk
in iemand die aan Genesis geloofde, waarin aan vogels
en enig ander gedierte namen gegeven werden door 'n
willekeurig beslissenden God.' (vw vi, p. 400)
In Bilderdijks correspondentie met zijn tweede
vrouw uit deperiode 1784-1807 verdiepte M. zich in
1879, getuige een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga d.d. zo november van dat jaar (vw xx, p.125). Hi'
schrijft herhaaldelijk overeenkomsten te zien met
Bilderdijk en hemzelf ("boekdrukkunst).
De vergelijking tussen Bilderdijk en M. werd ook
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door anderengemaakt, bijv. door J. te Winkel in Bilderdijk, lotgenoot van Multatuli (189o). Een kritische
noot over Bilderdijks brieven vinden we in een brief
aan P.A. Tiele d.d. 22 oktober 1875:
luist bezig met de correspondentie van Lessing, denk
ik telkens hoe onbeduidend dikwyls de correspondentie was van de coryfeeen. Zie eens Bilderdyk. Ook by
hem zat de wysbegeerte en de poezie op 'n vreemde
plaats. Z'n hevigste verliefdheid gaf hem geen idee in.
Als die kerel in 't bed zoo impotent wasgeweest als in
de zielespys die by zyn «allebemindsten» toedeelde,
was er veel ellende gespaard.' (vw xviii, p. 59)
"bijbel "Fokke Simonsz *humor

Binnenkamers, deplaats waar volgens "J. Bosscha in
de Franse tijd bij de Nederlanders het nationaal gevoel nog steeds sprak. M. spot daarmee in Pruisen en
Nederland en wijst die gedachte grimmig af:
`Matrozen, turfdragers, binnenkamers, Helmers...
och! Moet onze nationaliteit bewezen worden uit zulke
dingen, dan wordt het waarlyk tyd dat we eens voor
goed gecknationaliseerd worden. (...) Maar ik vindt
[sic] in zulke ontevredenheid in de obinnenkamers»
geen blyk van nationaliteitszin. Die binnenkamer bederft alles. Niet in zyn «binnenkamer» hield Leonidas
de Perzen tegen. Niet in «binnenkamers» streden de
bewoners van Saragossa [=Spaanse stad die in 1808
tweemaal verzet bood tegen Napoleon]. Het toneel
waar vaderlandsliefde zich openbaart, is de straat, de
markt, de wal, de heerweg, het veld, de zee.' (vw iv, p.
39-4o)

Biografieen, aan M. gewijd:
J
J. de Gruyter, Het leven en de werden van Eduard
Dekker (2. dln., Amsterdam, 1920);
J. van den Bergh van Eysinga-Elias, Multatuli (in de
reeks: Onze grote schrijvers ii, Amsterdam, 1920);
J. Saks, Eduard Douwes Dekker. Zijn jeugd en Indische jaren (Rotterdam, 1937);
E. du Perron, De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli (Amsterdam, 1937);
W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli (Amsterdam, 1976, 2e druk 1987);
P. van 't Veer, Het leven van Multatuli (Amsterdam,
1979).
Hans van Straten, Van blanke radja tot bedelstaf(Amsterdam,1995), een vervolg op de biografie van Paul
van 't Veer.
Verder is sedert vele jaren de Multatuli-biografie
van Hugo Brandt Corstius aangekondigd.
Anderepublikaties met belangrijke biografische gegevens:
Marie Anderson, Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de
kennis van z(jn karakter (Amsterdam, 1901; eerder verschenen onder hetpseudoniem Veritas met de titel
Multatuli-wespen, Amsterdam, 1888);
J. Pee, Multatuli en de zijnen. Naar onuitgegeven brieven,
met een stamboom en illustraties (Amsterdam, 1937);
A.G. Douwes Dekker-Post van Leggelob 'de Schoon-
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dochter', De waarheid over Multatuli en zijn gezin
('s-Gravenhage, 1939).
Opvallend is de Russische biografie voor schoolkinderen: E. Vygodskaja Plamja gneva [De vlam der woede] (Moskou, 1949). Een Duitse vertaling hiervan,
onder de titel Die Flamme sezZorns. Die abenteuerliche
Geschichte des Eduard Dekker (Essen, 1953), verscheen
te Berlin in 1954-

Biologie, M. gebruikt het woord biologie verscheidene malen in de betekenis vangebiologeerd zijn,
d.w.z. degeheimzinnige inwerking op een mens
waardoor zijn zintuigen en wil geheel onderworpen
worden aan iets of iemand anders. Zo spreekt M. van
de `biologie van opgedrongen letterkundery', waardoor een 'one dichter de ijdele klank van zijn eerste werk voor iets wezenlijks houdt (noot 4 uit 1881
bij Max Havelaar , vw I, p. 310). In Idee 891 geeft hi'
als voetnoot bij het woord biologie: `levensleer, lees:
bedwelmingskunse:
`Nooit iets nieuws alzo! Toen voor 'n twintigtal jaren
de zogenaamde biologie half Europa in verbazing
bracht, meenden zeer velen ditmaal wel met iets
nieuws te doen te hebben. De hele zaak komt neer op
'n verdoving van 't denkvermogen.' (vw iv, p. 6n)
In 1867 spreekt M. in Antwerpen in de Libre Pensed
over biologie (cf. brief aan C. Busken Huet d.d. 5
apri11867, vw xii, p. 168). "hypnotische proeven
"magnetisme *orakel

Bismarck-Schtinhausen, Otto Eduard Leopold,
vorst von-0815-1898, Duits staatsman en stichter
van het Tweede Duitse Rijk. Hij begon als ambassadeur en werd in 1862 minister van Buitenlandse Zaken van Pruisen. In deze functie regeerde hi'
aanvankelijk teen
de meerderheid van de Kamer,
g
die hem niet ter wille was. Hierop zinspeelt M. in
een brief aan Tine d.d. 14 december 1867, waarin hi'
schrijft dat hi' er bij Rochussen op aan gedrongen
had, desnoods `een beetje zoals Bismarck in Pruissen', de Kamer weg te jagen indien zij het eerherstel
van hem in de we g stond (vw xii, p. 553).
Bismarck voerde de "Frans-Duitse oorlog (18701871), het een hem erg populair maakte, en werd in
1871 Rijkskanselier. Dit bleef hi' tot keizer Wilhelm
II hem in 1890 ontsloeg. M. behandelt diens optreden uitvoerig in Pruisen en Nederland. In tegenstelling tot J. Bosscha, had M. de Frans-Duitse oorlog
wel voorspeld (Idee 738, vw Iv, p. 460). In een noot
van3 oktober 1870 stelt hi' zelfs:
`Wegaan een reeks van oorlogen tegemoet. Dit is ook
Bismarcksgevoelen, al vertelt hy 't niet aan interviewers. Gebrek aan ruimte belet my deze stelling hier te
ontwikkelen. Ik zal het later doen.' (vw iv, p. 461)
In de `Van den Rijn'-bijdrage in de Opregte Haarlemsche Courant van 18 januari 1867 `citeert' M. de Mainzer Beobachter die `zegt te gelooven, dat graaf Bismarck
in elkgeval zijne doeleinden bereiken zal':
`Wij vermeten ons niet (zegt dat blad), alle redenerin-

BIOLOGIE – BISSCHOPPEN

en over de aanstaande verkiezingen te beoordeelen.
g
ja, zelfs onthouden wij ons met bescheidenheid van
aanspraak te maken op het juist begrijpen van al die
redeneringen. Maar dène zaak staat vast, namelijk
deze: dat men veel redeneert. En dit kon wel eens Bismarck's wil zijn. (...) Wij kunnen ons voorstellen, dat
g
raaf Bismarck met gelijke tevredenheid uitroept: oZij
redeneren en zij zullen zich voegen in alles wat ik
voornemens ben, intevoeren. Eën Parlement was niet
genoeg: ik heb hun een tweede gegeven. Dat zijn veiligheidskleppen tegen den wrevel, en ik handel naar
mij nen zin.' (vw xll, p. 46)
In de eerste aflevering van de Millioenen-studien (verschenen op 5 mei 1870 in Het Noorden) citeert M. een
berichtje uit de KOlnische Zeitung van 22 apri11870,
waarin wordt meegedeeld dat Bismarck ziek is. M.'s
reactie:
`Die ondankbare nationaal-liberalen! Dat hebt gy op
uw geweten, o *Montesquieu, met uw onzinnig oles
hommes ne manquent jamais aux circonstances»! Citroen Bismarck is uitgeknepen.' (vw v, p. 12)
In een voetnoot van latere datum noteert hi':
`Zonder de minste bescheidenheid meen ik te mogen
geloven, dat de gebeurtenissen die enige maanden
daarna, dit jaar maakten tot een der belangrykste in
de wereldgeschiedenis, en tevens Bismarck's voortdurende bruikbaarheid als Pruisisch minister en
Bondskanselier nog al voldoende hebben gestaafd,
een eigenaardig relief geven aan de woorden waarmede ik hier de ondankbare zotterny der «liberalen>>
brandmerkte. Ik erken echter dat myn zelfverheffing
op 't profetisch karakter van deze sarkasme plat neervalt, indien 't myn lot blyven mocht steeds te doen te
hebben met lezers: «die er niets van begrypen».' (vw v,
p. 1z)
Op 19 september 1883 schrijft hi' H.C. Muller dat
Bismarck de Duitsers rustig hield door ze `z parkmenten, twee fontanellen op kracht en denkvermozich
gen!' te even: 'De volkeren zyn uilig genoeg
tevreden te toonen, als ze maarpraten mogen!' (vw
xxn,p. 748).

Bisschoppen, De bisschoppelijke hierarchie werd
d.m.v. eenpauselijke breve op 4 maart 1853 in Ne– scherderland hersteld. De – ogen
in–
pe won hiervan leidde tot de Aprilbeweging: een
petitie met zoo.000 handtekeningen als protest tegen de herstelling, werd op 15 april door koning Wilg
de wil van het eerste
lem III aanvaard. Dit was teen
ministerie Thorbecke, dat de rechtmatigheid van benoemingen erkende en na de stap van de koning
zijn ontslag indiende.
In Idee973 schrijft M. dat het rooms-katholieke dagblad DeTijd geschreven had dat deze actie van Thorbecke zijn enige actie was geweest. De NRC had hier
weer op gereageerd. M. noemt deze reactie overdreven: de krant had beter zelf de argumenten ter verdediging van Thorbecke kunnen aandragen (vw vi,
P- 197)-
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Bitterheid, In Idee537 schrijft M. dat bitterheid de
`hoofdtoon' van zijn geschrijf is:
Vie dus daarmee niet gediend is, kan de kosten van 't
kopen besparen. Publiek is niet ryk genoeg om myn
smart te betalen, noch de moeite die 't me kost my nog
lager neer te buigen tot het peil van zyn begrip.' (vw
III, p. 375)
"schrijverschap
Blair, Hugh-0718-180o, beroemd Schots schrijver en
kanselredenaar, hoogleraar letterkunde en welsprekendheid te Edinburgh. Auteur van Lectures on rhetoric and belles lettres (Londen, 1783). *De La Bruyêre
Blanc, Louis-0811-1882, samen met Saint Simon en
Fourier 66n van de Fransegrondleggers van het moderne socialisme. Hij schreef in 1840 zijn beroemdste werk L' organisation du Travail. Hierin meent hij
dat de Staat zogenaamde 'Ateliers sociaux' zou moeten inrichten, waarin arbeiders in 66n vak zouden
samenwerken en allen hetzelfde loon zouden ontvan en. In 1848 werden er daadwerkelijk enkele
`Ateliers nationaux'gesticht. Zij werden echter
spoedig een karikatuur van wat Blanc bedoeld had.
M. schrijft
ft op 28 oktober 1872 aan j.N. van Hall dat
de kranten Blanc veel aanhalen. Voor hem is het echter een willekeurige naam die men van elkaar overneemt, een `heer Chose' (vw xv, P. 43o).
Blankaart, Abraham-, de oom en voogd van Sara in
de Historie van Mejuffrouw Sara B urgerhart (1782.) van
Bete Wolff en Aagje Deken ("Wolff en Deken), die
door zijn eerlijke optreden en zijn ruime opvattingen veel problemen weet op te lossen. In 1787-1789
gaven de schrijfsters de Brieven van A braham Blankaart uit.
In hoofdstuk 9 van de MaxHavelaar gebruikt Stern
Blankaarts stopwoorden: `Zodat ik maar zeggen
wil' (vw I,p. 12.2.), waaruit Droogstoppel de conclusie
trekt dat Stern door Fritsgeholpen is, 'want die
Abraham Blankaart is veel te Hollands voor een
Duitser' (vw 1,p. 123). In hoofdstuk io wordt deze
uitdrukking herhaald (vw 1, p. 136), waaraan M. in
een noot toevoegt: 'En... voor het tegenwoordig geslacht van Hollanders misschien ook. Hoevelen
myner lezers kennen die aardige figuur uit Sara Burgerhart?' (noot 75 uit 1881, vw I, p. 336). Blankaarts
woorden treffen we enkele malen in M.'s werk aan,
bijv. in een brief aan zijn broer Pieter van 15 januari
1851 (VW IX, p. 112).
Bleeker, Pieter-, Zaandam iojuli 1819 – 's-Gravenhage 24 januari 1878, be on zijn loopbaan als apothekersbediende in Amsterdam, studeerde daarnaast
medicijnen en werd vervolgens als arts benoemd tot
officier vangezondheid in het Indische le er.
Door een rijk huwelijk kon hij zich later geheel aan
de ichtyologie wijden. Hij publiceerde vijfhonderd
studies die hem op dit terrein van de biologie grote
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internationale faam brachten; hij werd de 'Linnaeus
van de vissen'. Verder vervaardigde hij de zogenaamde Bleekersdrank teen cholera. In 1863 werd
hij als kolonel gepensioneerd en een jaar later benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst.
In Idee451 wordt hij door M. 66n van de weinige Nederlandersgenoemd, die kan bogen op Europese bekendheid, maar die `ongelulckigerwyze als 'n echte
Hollander z'n roem heeftgezocht beneden de oppervlakte van de zee, door zich te maken tot den Linnaeus van de vissen' (vw iii,p. 99).
M. en Pieter Bleeker leerden elkaar kennen tijdens
de doopsgezinde catechesatie van dominee Doer te
Amsterdam. In tegenstelling tot wat wordt meegedeeld in de biografische aantekeningen van vw viii
(p. 683), is er wel iets bekend over het hernieuwd
contact tussen dejeugdvrienden in hun beider Indischeperiode. Mimi doet in haar Brieven-uitgave (wB
v,p. 7-9) verslag van een gesprek met M. uit 1881,
waarin hij haar uitgebreid, en met sympathie en respect, vertelde over zijn jeugdvriend. Over de ontmoeting in Indie zou hij onder meer gezegd hebben:
`Toen ik later in Indie was, kwam hy uit als officier
van gezondheid. Dat was een heele gebeurtenis. Heb
je 't al gehoord? Bleeker komt uit! En ik stelde er my
veel van voor. Nu, wel bezien, hy was dezelfde drooge
jongen van vroeger, maar dat hy 't was, 't makkertje
van myn schooltyd, dat maakte hem belangryk. En,
verbeel-je, een van zyn eerste vragen was of ik ook een
geschikte vrouw voor hem kende. Geschikt wou zeggen: ryk. Nu, daarin is hy later geslaagd. Die rykdom
was niet noodig voor hem, daar was hy te dor voor,
maar voor zyn studie. Hy was nu officier van gezondheid, ja, maar de visschen waren zyn doel.'
Ook uit een brief van Bleeker aan A.C. Kruseman
blijkt dat het contact in Batavia allerhartelijkst was.
M. en hij hadden zelfs plannen om samen tegaan
wonen in de officierswoning van Bleeker. Bleeker
schrijft in deze brief over zijn ontmoeting met m.:
`De gelukkigste dag die ik tot nog toe hier beleefd heb
was wel de derde na mijne aankomst, toen onze
Eduard, uit de Courant mijn arrivement vernomen
hebbende, naar mij kwam toegevlogen en wij beide
weder herleefden in herinneringen onzer vroegere
vriendschap. Sedert zien wij elkander zoo te zeggen
dagelijks. Hij is nog de oude Eduard; hetzelfde vurige, wilde onbuigzame, onbedwingbare karakter.
Maar een karakter niet geschikt voor Indie en nog
minder voor de Europeanen in Indie. Want men kent
hier slechts opregtheid bij naam en men weet hier dat
er maatschappelijke deugden bestaan, zonder depraktijk ervan te willen.' (7 april 1842, vw xxiv,p. 518)
In 1860 was Bleeker lid van de Commissie voor *Nationale Inschrijving. De leden van deze commissie
raakten spoedig ontmoedigd door de vele negatieve
reacties op het verschijnen van de MaxHavelaar.
Bleeker schrijft M. hierover op z7 januari 1861:
`Gij verlangt natuurlijk openhartigheid van mij. Ik
zal openhartig zijn. De indruk van uw werk is reeds
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aanmerkelijk verflauwd en heeft niet gewonnen door
hetgeen gij later hebt geschreven. De beroepen op de
natie om bijdragen voor de ongelukkigen door watersnood en koude, zullen haar voor het oogenblik minder opwekbaar maken voor uw belang. Maar bovenal
hebben de recensies in het Bataviaasch Handelsblad
[*H. des Amorie van der Hoeven] van uw werk de sympathie van velen voor u verminderd, en die recensies,
uitvoerig en warm, staan nog onaangevallen en niet
wederlegd daar.' (vw x, p. 388)
Bleeker raadt hem vervolgens aan weer in koloniale
dienst te treden. De sympathie van Bleeker neemt in
deze dagen af, getuige het feit dat hi' deze zaak op 4
februari opnieuw ter sprake brengt:
`Bij het ministerie van Kolonien heb ik in uw belang
naar best vermogen gewerkt. Ik kan evenwel niet zegen dat ik er zeer gelukkig geweest ben. Ik heb veel
g
vernomen, ook van de zijde uwer familie, waarover ik
verbaasd heb gestaan en hetwelk ik niet kan gelooven.
Maar ik heb ook gehoord dat u reeds plaatsingen van
wege het ministerie van Kolonien zijn aangeboden
doch dat ze door u zijn van de hand gewezen. Niettemin komt het mij voor dat men genegen zou zijn u
toch weder te plaatsen, indien gij verzoek er toe deedt
en uwe eischen niet te hoog gestemd waren.' (vw x, p.
392)
Dat M. hem dit toch niet al te kwalijk heeft genomen blijkt wel uit de manier waarop hi' twintig jaar
later met Mimi over zijn vriend sprak. Dit was ti'
dens een bezoek aan de apotheek waar Bleeker vroeer gewerkt had. Hi' vertelde de bediende dat daar
g
ooit de beroemde Bleeker hadgestaan:
`En later, toen hy een tyke vrouw had, kon hy zyn ontslag nemen; van toen of leefde hy alleen voor de visschen. Ja, je moogt zeggen wat je wilt, het is ook myn
smaak niet, maar eerbiedwaardig is 't toch! Als ik
zoo'n leven naga, zoo'n heel leven uit een stuk, dénzelfde streven van den beginne of aan... het is toch ook
schoon! Het is waar, er zat hem niet veel in den weg...
hy had niet veel `trainbuben' te overwinnen... maar
toch het is eerbiedwaardig!' (Brieven WB v, p. 9)

Bloemen Waanders, Francois G. van-0825-1892,
werd in 1864 resident in Indie, in 1867 directeur van
het binnenlands bestuur en in 1883 minister van
Kolonien. Zijn ministerschap duurde slechts van
aril tot november, omdat zijn begroting verworP werd. M. schrijft op 2. apri11882 aan W. Paap dat
hi' het volkomen eens is met Van Bloemen Waanders `dat de afschaffing der Heerendiensten 'nfout
is, even als 't vervangen der betrekkelyk menschlievende rottingslagen, opteleggen door 'n vaderlyk-patriarchaal-policie gerecht, door de zeer wreede onzedelyke
gevangenis straf. Je moet ze zien, die gevangenissen! Ook treffen zegeen doel. Al die maatregelen
zyn jezuitisch-nagemaakt-liberalistische streken!'
(vw xxii, p.130). In een brief aan J.M. Haspels d.d. 14
mei 1884 spreekt M. van 'de welmeenende maar naive Waanders'(vw xxm, p. 147).

BLOEMEN – BLOEMLEZINGEN

Bloemendaal, woonplaats van C. Busken Huet tussen 1862 en 1868. Hi' woonde er achtereenvolgens
aan de Kleverlaan en op Sorghvliet aan de Bloemendaalseweg. Op die plaats staat tegenwoordig het
huis Nieuw Sorghvliet met een gedenksteen in de
gevel. M. bezocht Busken Huet in Bloemendaal in
maart 1868 vlak voordat laatstgenoemde naar Indie
vertrok.

Bloemlezingen, Van M.'s werk verscheen een groot
aantal bloemlezingen. Voor een list van de bloemlezingen worth verwezen naar A.J. de Mare, Multatuliliteratuur (Leiden, 1948, nr. 16 e.v.) en P.C. van der
Plank, M ultatuli-literatuur )948-1977 (Amsterdam,
1987, p. 42 e.v.). Tijdens M.'s leven verschenen de
volgende twee uitgaven:
1. Bloemlezing door M., verschenen bij R.C. Meijer
("d'Ablaing van Giessenburg) in 1865. Deze bloemlezing in twee-kleurendruk is voorzien van randversierselen en arabesken, die evenals het titelvignet in
rood zijn gedrukt. Mimi tekent aan dat M. zelf de inhoud uitgezocht heeft en veel zorg besteed heeft
aan de correctie. De uit ever van de Max Havelaar,
"J. de Ruyter, heeft hem geen toestemming geg even
om stukken uit Max Havelaar hierin op te nemen.
M. schonk het werkje aan veel vrienden en bekenden, omdat hi' het een goed reclame vond voor zijn
Ideeen, schrijft Mimi. De ten geschenke gegeven
exemplaren moest hi' zelf betalen (mededeling
Mimi, Brieven WB vii,. 36-37).
Het Nieuwsblad voor den Boekhandel voorzag de aankondiging van de volgende informatie:
`In ditzelfde deeltje zal geen enkel stuk worden opgenomen dat over staatkunde of godsdienst handelt,
zoodat niemand, wie ook, huiveren kan het in handen
te geven van zijne vrouw, meisje, dochter of zuster.
Het zal dus ongetwijfeld bij menigten worden gekocht om te dienen tot feestgeschenk voor dames.' (vw
xI, p. 498)
z. Multatuli.Bloemlezing door Helofze, ps. van Mimi
Douwes Dekkergeb. Hamminck Scheel (Amsterdam: G.L. Funke,1876).
Deze bloemlezing werd door M. en Mimi samengesteld(zie Max Havelaar , ed. A. Kets-Vree 1992, dl. ii,
p. Lxxv-Lxxx en M.'s brieven aan Funke 3 mei tot 26
juni 1876, vw xviii, p. 357 e.v.). Ook bemoeide M.
zich met de vormgeving van de bundel; de titelpagina is zelfs ten dele naar zijn aanwijzingen gezet (zie
het voorbeeldvelletje in vw xviii, p. 351).
In het voorwoord schrijft Mimi dat ze deze `verzameling uit al de werken van Multatuli' uit of `om
meer algemeene waardering op te wekken voor den
man, over wien zoovelen oordeelen zonder iets van
hem te kennen.'
Na 1977 verschenen achtereenvolgens de volgende
bloemlezingen:
Bloemlezing uit de werken van Multatuli, Al hen aan de
Rijn, 1981 (met een woord vooraf van dr. G.W. Huyg ens);
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Multatuli, Gedichten, verzameld en ingeleid door
Sander Blom. Amsterdam 1985;
Multatuli, Mainzer Beobachter, met bijdragen van K.
van het Reve en M. Schneider. Haarlem 1987;
Multatuli!, Bloemlezing uit M.'s werken samengesteld engeredigeerd door H. van den Bergh e.a. Den
Haag, 1987;
Multatuli, Literair werk, met een inleiding door
p
rof.dr. M. Janssens en drs. Ph. Vermoortel. Leuven,
1987;
Multatuli, Aforismen, een keuze door F.J.Schmit.
Rotterdam,1987.
Duitse bloemlezingen verschenen bij Ulstein (1988)
en Verlag Verena Franke (1992).

Bloempotje, In de Minnebri even schrijft Fancy M. over
haar brave ouders dat haar vadergeen preek van ds.
Me boom overslaat, stipt zijn rekeningen betaalt en
dat haar moeder `kerks en fatsoenlyk' is. Maar Fancy
mistgezelligheid en warmte: een bloempotje zou
het huis opfleuren (vw II, p. 56).
In Idee 1040 komt M. terug op dit bloempotje. Hij
brengt verslag uit van een gesprek met een `mooivinder van den Havelaar', die de Minnebri even echter
afkeurde omdat het hem onduidelijk was wat M. bedoeld had met het bloempotje (vw vi, p. 356-358).

Blount, Charles-0654-1693, Engels deistisch wijsgeer, vurig aanhanger en verdediger van William
and Mary. Zijn meest bekende werk is de bewerking
van Philostratus, The life ofApolllonius Tyaneus (168o).
Hij was zeer omstreden door zijn `vrijdenkers' geschriften, zoals Anima Mundi, or, an historical narration
of the opinions of the ancients concerning man's soul after
this life, according to unenlightened nature (1678).
Hij wordt door M. in Idee 482 gerekend onder de
grote denkers (vw III, p. 229).
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vermaardheid door zijn losbandige leven en zijn
erotische dichtwerk Poetische enprozaische portefeuille,
datpostuum werd uitgegeven (18o5).
In januari 1876 bestelt M. een exemplaar van de Galante Dichtluimen van Mr. W. Bilderdyk door J. van Vloten. Hij had een advertentie van dat werk gelezen in
de Asmodee en vermoedt `dat het iets is in dengeest
(?) van den vuilen P. Boddaert' (brief aan G.L. Funke
d.d. 28 januari 1876, vw xviii, p. 225). In een brief
aan A.C. Loffelt schrijft hi' dat hi' Boddaert voor een
`smeerig individu' houdt, `zonder iets van hem te
kennen dan z'n drekpoezie' (3o januari 1876, vw xviII,. 232). `Onze litteratoren konden niets aan den
man brengen dan nagevolgde vreemdigheid',
klaagt hi' in een brief aan J.A. Roessingh van Iterson, waar hi' tussen haakjes aan toevoegt:'De flauwe vuiligheden van Pietje Boddaert zelfs zyn niet
origineel' (13 januari 1879, vw )(Ix, p. 649).

Bodjonegoro, (Bojonegoro), ten zuiden van de plaats
*Rembang.

Boeotia, "Beotie
Boeginezen, (Buginezen) bewoners van Celebes (tegenwoordig Sulawesi), genoemd naar Bugi ten noorden van Boni. De Boeginezen waren voornamelijk
zeevaarders (lees:piraten). In zijn eerste brief (memorandum) aangouverneur-generaal Duymaer van
Twist (9 april 1856) vertelt DD. hoe hi' eens, in zijn
nachthemd, een troep verbitterde en moordlustige
Boeginezen gevangen nam. Met trots deelt hi' mee
hoe hi' de aanvoerder, 'die van bloed droop', gelastte om zijn schoen te zoeken en hoe deze man hem
terstondgehoorzaamde op zijn gezegde: 'want is
het niet onregtvaardig dat ik mijn schoenen moet
verliezen, omdat gij goedvindt ongeregeldheden te
plegen buiten kantoortijd?' (vw Ix, p. 612).

Blumenthal, bankier te Venetie. Hij had een onechte
dochter op kostschool in Padua, door wier bemiddeling de 'one *Edu een betrekking kreeg op Blumenthals kantoor. Aan Pot Teter schrijft *Stephanie
Omboni-Etzerodt op 29 januari 1873 dat Edu het bij
Blumenthal bijzonder naar zijn zin heeft (vw xv, p.
5
89-59o). Toen Edu's verdiensten vermeerderden,
voegden Tine en Nonnie zich in 1873 bij hem in
Venetie. Zij leefden daar voornamelijk van zijn salaris, 150 francs per maand (brief van Stephanie Omboni aan Pot Teter d.d. 21 november 1873, vw xvi, p.
302). Ook na de dood van zijn moeder bleef Edu nog
enkelejaren in dienst van de tanco Blumenthal',
totdat zijn vader hem, na enkele vergeefse pogingen, in 1877 eindelijk zover kon krijgen zijn ontslag
te nemen. Edu kwam toen tijdelijk bij hem en zijn
inmiddels wettige echtgenote Mimi wonen.

BoddaertJr., Pieter-0766-1805, Amsterdams advocaat en dichter, kleinzoon van degelijknamige stichtelijke poeet (1694-1760), kreeg een verdachte

Boekdrukkunst, is niet uitgevonden:
`In 't begin der 15 de eeuw begon zich de weetlust hier
en daar te ontwikkelen in genoegzame mate, om 't versneld reproduceren van geschriften tot een winstgevend beroep te maken. De stryd tussen Mainz en
Haarlem is *duitenplatery.'
Aldus M. in een voetnoot uit 1865 bij Idee 527 (VW III,
p. 333). In de Divagatien formuleert hi' deze opvatting aldus:
`Myn oordeel over de zogenaamde drukkunst is
nog -na het lezen der belangryke stukken van den
beer "A. van der Linde, in den Spectator, even onpleizierig voor Gutenbergers als 't steeds den Costerianen
geweest is.' (vw v, P. 343)
Tot zijn eigen verbazing komt zijn mening hieromtrent overeen met Bilderdij,kdie eveneens betoogde
`dat de boekdr. kunst niet hoefde uitgevonden te worden, en dat het redeneeren over 'n uitvinder gekheid
is', aldus M. in een brief aan C. Vosmaer d.d. 6 januari 1879 (v w XIX, p. 642).
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Boekzaal dergeleerde Wereld, de-, tweemaandeljks Nederlands tijdschrift, in 1692 opgericht
door Petrus Rabus,praeceptor aan de Latijnse
school te Rotterdam, onder de naam Boekzaal van Europa. Het blad verscheen tot 1864. In principe werden alleen uittreksels en samenvattingen van
boekengepubliceerd, maar in de praktijk gaf men
ook `kritische kanttekeningen. Later behandelde
het voornamelijk stichtelijke en theologische literatuur. De christelijke toon ervan werd in de opvolger
Stemmen voor waarheid en vrede op treffende wijze gecontinueerd.
Nadat hij enkele potsierlijke voorbeelden heeft gegeven van `kritische' kanttekeningen in het oude
tijdschrift, schrijft M. in Idee 993 dat de beoordeling
van zijn Vorstenschool in de NRC niet zo heel ver of
staat van de `Boekzaalperiode' (vw vi, p. 239).
Bode van Hensbroek, Pieter Andreas Martin-,
1853-1912, firmant bij de firma Martinus Nijhoff te
Den Haag, letterkundige en dichter. Verder was hij
redacteur van De Nederlandsche Spectator. Hierin beoordeelde hij in december 1892 de zesde bundel van
de door Mimi uitgegeven brieven van M., die hij `dat
rijke boek van liefde en leed' noemt. Eerder, in
maart 1882, behoorde hij tot de ondertekenaars van
hetplan voor het Huldeblijk. Op 23 juni 1888 volgde
hij Vosmaer op als Flanor in de `Vlugmaren' in De Nederlandsche Spectator; hij schreef regelmatig over M. in
deze rubriek. Waarschijnlijk is hij ook de auteur (onder hetps. Pepifax) van de ingezonden brief in De N ederlandsche Spectator, van 188 1 (vw xxi, p. 455) inhoudende een vurige lofspraak op M. die er zelf de
hand van Willem Paap in meende te herkennen
(brief aan Paap d.d. 20 oktober 1881, vw xxi, p. 492).

BOEKZAAL — BOGOWONTO

Bogaardt, Frederik Marius-, geb. in 1867, werd in
188o ontvoerd. Zijn vader loofdef woo uit aan degene die zijn zoon terug zou brengen. De dader eiste
in een brieff 75000 losgeld. Die brief werd te laat bezorgd: men vond het kind dood in het Dekkersduin
bij Den Haag. Om de dader op te sporen werd de
brief in facsimile in verschillende dagbladen gepubliceerd (vw xx,. o6). Sergeant E.A. Musquetier
herkende daarin het handschrift van zijn vriend
*Willem M. deJongh.
Daags na plaatsing van de brief vervoegde M. zich
bij de officier van justitie in Den Haag met het verschrikkelijke vermoeden dat zijn zoon Edu de dader
kon zijn. Samen met Mimi meende hij namelijk in
het facsimile het handschrift van zijn zoon herkend
te hebben (het handschrift van de moordenaar en
dat van Edu zijn afgedrukt in vw xx, p. 5o6). Deze
gebeurtenis is ongetwijfeld een van de dieptepunten in de toen al slechte relatie tussen vader en zoon.
Aan j. van der Hoeven schrijft M. op 24 oktober 188o
over Edu:
`Hy schynt te meenen dat het niet-vermoorden van
Marius Bogaardt 'n groote verdienste is, die hem
schoon wascht van al z'n beroerdheid! Aan hem schryf
ik niet, maar ik zal hem door Nonni laten zeggen dat-i
zich van z'n onschuld aan moord (een verdienste die
duizend millioen menschen met hem deelen!) geen
voetstuk hoeft te maken en dat het reeds schande genoeg is, door menschen die hem kennen (waaronder
ik) tot zoo'n schanddaad in staat geacht te worden.'
(vw xx, p. 524)

W.M. de jongh werd voor de moord tot 25 jaargevangenisstraf veroordeeld. Musquetier weigerde de

beloning vanf z000. Hij vertrok naar Indie maar
slaagde er niet in het idee zijn vriend te hebben verraden, los te laten. In 1887 lie hij te Modjokerto de
rivier in en verdronk.
(Lit. H.A. Ett, Holland in rep en roer, 1951, 13 . 94 e.v.)

Boerenkrijg, de, opstand van de boeren in Middenen Zuid-Duitsland in 1525, onder leiding van GOtz
von Berlichingen en Thomas Mtinzer. Hij werd in
bloedgesmoord. Met de Boerenkrijg wordt ook wel Bogaert, Abraham-0653-1727, scheepsarts, opperde opstandige beweging in Vlaanderen van 1798 aanchirurgijn te Batavia en reizend koopman door Bengeduid. In Idee 831 (vw Iv, p. 561) is niet duidelijk
galen, Ceylon en Indie. In 1706 keerde hij naar
om welke Boerenkrijg het gaat. M. behandelt hier de
Nederland terug en vestigde zich als apotheker in
vraag 'of de Staat er belang by heeft dat de boeren
Amsterdam. Hij schreef toneelspelen en gedichten
goed onderwezen worden?' en antwoordt zelf: `Ik
en maakte diverse vertalingen van Franse toneelstukken. In 1696 gaf hij Alle de werken van Focquengeloof, ja' (vw iv, p. 56o). Er zijn echter lieden die
broch uit, in 1711publiceerde hij zijn Historische
menen, dat `teveel verlichting' de boeren lastig zou
maken en dus `onregeerbaar' (vw iv, p. 561). Maar, alReisen door d'Oostersche deelen van Asia (a dln.).
dus M. het aantalgeleerden dat aan de Boerenkrijg
In Idee 1237 (vw vii, I) . 456) citeert M. een deel van
deelnam was zeergering. "Jacquerie
diens `Aan den lezer' bij de tweede druk van Focquenbrochs werk om aan te geven hoe men in NeBoer-van Rijk, Esther de-,1853-1937, geb. te Rotterderland 'de vuile Focquenbroch' heeft geprezen.
dam, toneelspeelster, werd vooral beroemd door
Prijzenswaardig is wel dat Bogaert, zowel in zijn
haar rol van Kniertje in Heijermans' Op hoop van zevoorwoord als in de werken zelf, dey gebruikt in
gen. In 1934 le de zij haar herinneringen vast in 1k
plaats van de lelyke dubbelletter ' iejejee (Idee 1263
kijk terug. Hierin beschrijft zij de eerste opvoering
met aantekening, vw vii,. 58o, 681; *y).
van Vorstenschool, waarin zij de groom van Schukenscheuer speelde (vw xvii, p. 402-405).
Bogowonto, rivier die langs de stad Poerworedjo
stroomt. In de buurt van de monding vormt zij de
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grens tussen Poerworedjo en Djokjakarta. De rivier
werd bekend door degevangenneming van Dipo
Negoro in de Java-oorlog: Dipo Negoro wilde de rivier niet over trekken, omdat sultan Agung,
een van
zijn voorouders, dit zijn nakomelingen verboden
had. Sultan Agung had namelijk ooit geweigerd
deze rivier over te steken vanwege haar onbehoorlijke naam. Bogowonto betekent: vocht uit het vrouwelijk
sch
aamdeel
(waaraan de rots deed denken).
Nadere toelichting vinden we in het Tijdschrift voor
Neerland's Indie (door A. van der Poel, jrg. 9, 1847, P.
367-374; vw Ix, p. 28-31) en een dagboekaantekening
van Mimi uit 1872 (vw xv, p. 46o). Mimi vertaalt:
`stonde, kutwater of zoiets'.
Dit verhaal wordt verteld door M. in Idee 1022 (vw
VI,p. 309 e.v.). Hij vergelijkt daarin zijn werk met
de Bogowonto, waar ook zekere `hoofdmuitelingen'
niet over durven te trekken omdat ze de Bogowonto
niet kennen. Eenzelfde toespeling komt voor in Over
vryen arbeid (vw ii, p. 29o). In Idee 102,3 schijft hij dat
er lets Bogowontisch' lit in het verzwijgen van
zijn naam bij het letterlijk aanhalen van zijn woorden door *taint ens (vw vi, p. 312). Deze door M. bedachte afleiding betekent dan: `opzettelijk vermeden' en `niet oorbaargevonden'. Die laatste betekenis heeft het woord ook in Idee io66, waar sprake is
van een `bogowontisch leugentje' (vw vi, p. 699).

Boileau-Desprdaux, Nicolas-0636-1711, Frans dichter, vooral bekend door zijn L'A rt poetique (1672),
waardoor hij de wet ever werd van de Franse klassieke dichtkunst.
In de Milloenen-studien wijst M. op diens verheerlijking van koning Lodewijk xiv en noemt hem 'de
yverigste, de zotste, de verderfelykste' onder de leugenaars op rym' die Lodewijk xvi tot aap maakten
(vw v, p.113). Verderop spreekt hij van het `laf gerymel van dien Boileau met z'n tolus [=het Tolhuis bij
Lobith waar het Franse leer over de Rijn trok] en de
rest', waarvan hij niet kan begrijpen dat de Fransen
het voorpoezie aanzien (vw v, p. 114). In een noot
hierbij maakt hij spottend melding van Boileau's
klacht over de onwelluidendheid van de Hollandse
plaatsnamen. Toch is deze `armzalige versificatie'
nog prachtig in vergelijking met de ideeen die 'de
kunstenmaker' verkondigt (vw v, p. 314). Over
een bekende uitspraak van Destouches (tweede bedrijf van de klassieke komedie Les Glorieux,1728), die
hij – en met hem vele anderen – aan Boileau toeschreef, schrijft hij op 4 september 1866 aan C. Busken Huet:
la critique est aisée, et l'art difficile [Fr. kritiek is makkelijk en kunst moeilijk] – vind ik een lamme regel, en
vry leeg van zin. Wist Boileau niet dat juist de kritiek
een oart» is? De spreukmatige tegenstelling valt te water.' (vw xi, p. 676)
Ook in Idee 6371evert hij kritiek (vw iv, p. 385). In
een aantekening hierbij spreekt hij spottend van
`Boileau, die in z'n dubbele hoedanigheid van Frans-
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man en verzensmid wel 'n beetje gerechtigd was om
nietprecies te weten wat-i zei' (vw iv, p. 683). "dichters *kritiek *Rolet

Boissevain, Charles-0842-1927,
hoofdredacteur van
het A lgemeen Handelsblad. Hij nam de brief van
"..
WB
Bergsma op, die gericht was teen het Huldeblijk
van 1882. Vol ens Bergsma had M. zich schuldig gemaakt aan een onwaardige handeling door in 1858
of1859150,- aan te nemen van Duymaer van Twist
(zie vw xxii,p. 216). Verder vestigde Boissevain in
Van Dag tot Dag van 3o maart 1890 de aandacht op de
Eduard Douwes Dekker(Multatu10.Eene ziektegeschiedenis van "Th. Swart Abrahamsz,
gevolgd door de rede
`Bilderdijk en Multatuli' van J. te Winkel. Hij is het
eens met Te Winkel, die meent dat de methode van
Swart Abrahamsz niet op alle grote dichters moet
worden toegepast. Namelijk niet op `gezonde echt
mannelijke genieen' als Goethe, Beethoven, Moliere, Wordsworth en Vondel.
Van 1872 tot 1888 was Boissevain tevens redacteur
van De Gids, waarin zijn burgerlijke kritiek, in naam
van `alle fatsoenlijke lieden' zich verder richtte tegen naturalisme, sociaal-democraten en `NieuwGidserif. (De Gids sinds 1837, door R. Aarts e.a., Den
Haag, 1987, p. 62, 8o en 95).
Zijn belofte aan Jan Versluys, om M.'s `werken
eens te lezen', kon M. niet enthousiasmeren: 'Wel,
wel! Wat ben ik toch 'n ondankbaar mensch, dat ik
na dien triumf niet meejuich.' (brief aan N. Braunius
Oeberius d.d. 14 oktober 1882, vw xxii, p. 407).

Bokaal metgouden tientjes, *Admiraal, Aart
Bokma, Toussaint-, (ook: Cool van Bokma) 18401916, boekhandelaar-uitgever te Sneek, gaf de
Sneeker Courant uit. Hij behoorde tot de meest pro-

gressieve liberale journalisten van Friesland.
In oktober 1868 richt hij samen met J. Houwink en
H. Fennema jr. een oproep aan zijn stadsgenoten,
met het doel M. financieel te steunen(vw xi'', p.150152): `Onze hele missieve zou dan ook in eenpaar
woorden samen te vatten zijn: MULTATULI lijdt gebrek! MAG dat?...'.
Wanneer M. in oktober 1870 in rote geldnood verkeert, doet hij op zz oktober Bokma het voorstel Nogeens:Vrye arbeid uit te geven. Onder de voorwaarden
onderpunt c:
tonorariumf 4o. p. vel. Maar... ik heb die terstond, terstand, na ontvangst der Kopy van elk vel noodig. Dit is
het hinkende paard. Ik weet niet of dit U wel gelegen
komt, en ik moet daarop, helaas, aandringen' (vw xiv,
p. 204).
De negatieve reactie van Bokma volgt op 25 oktober
(vw xiv,. no). M. vraagt hem daarop de al toegezonden kopij naar J. van Gennep te sturen (vw xxiv,
P . 730).
Ondanks de voor M. teleurstellende steun uit Sneek,
blijft hij Bokma bezoeken tijdens de lezingentour-
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nees, bijv. op 29 februari 1880 (cf. brief aan Mimi
d.d. 1 maart 1880, vw xx,p. 419). *Sneek *Sneeker
Courant

Bolang, streek met veel particuliere landerijen onder
Buitenzorg. Genoemd in de Max Havelaar (vw 1, p.
87).

Bommelerwaard, De-, vroeger een eiland van Zaltbommel, tegenwoordig naam van de streek rond
Zaltbommel tussen Maas en Waal. Ditgebied overstroomde tijdens de watersnood van 1861 en kreeg
toen bezoek van koning Willem iii. In Wijs mij de
plaats schrijft M. te ho en dat de ramp in de Bommelerwaard de Nederlandersgevoelig zal maken voor
overstromingen die tezelfdertijd op Java plaatsvinden. Velen zullen echter denken: 'Hoe jammer nu,
niet waar, dat juist op 't vernemen van die ramp, de
weldadigheid hier-te-lande is uitgeput door 't voorzien in eigen nood! Wat zou de mare van de ellende
ginder ons getroffen hebben als wy niet Oververzadid waren – letterlyk geabreuveerd – van taferelen,
even waterig.' Maar: 'Er is een stem in den Javasen
watersnood, die den Nederlander toeroept: «Wy
zyn van gelyke beweging als gy!»' (vw 1, p. 486-487).
In de Minnebrieven geeft Fancy te kennen dat zij
raag naar de Bommelerwaard zou verhuizen: daar
g
worden de mensen tenminstegeholpen (vw ii, p. 55).

Bondjol, versterkte plaats ten noorden van Fort de
Kock, net onder Linie, residentie op Sumatra's Westkust, hoofdplaats van het verzet der *Padri's. In 1837
werd Bondjol ingenomen door Cochius en Michiels.
Opmerkelijk is dat in De Bruid daarboven generaal
Van Weller, de redder in de nood en de verpersoonlijking van edelmoedigheid, zegt dat hij de vlag
plantte op de wallen van Bondjol (vw iii, p- 489).
Zou M. bij het schrijven toch nog aan Michiels gedacht hebben?
Bonekamp, vervaardiger van een aromatische likeur.
In de Minnebrieven is een vader moe, `vooral van
Bonekamp, en de vele «halfjes», waarvan er maar
anderhalf op een heel aan' (vw ii, p. 17-18).

Bonheur, Rose-0822-1899, Frans schilderes van dieren en landschappen. Voor haar werd een gedenktekenopgericht te Fontainebleau. Idee 230 opent als
volt:
g
`-Die stier... o heerlyk! Is 't niet of je een Rose Bonheur
ziet, of 'n Potter? Ik zeg liever:
-Die Potter, die Rose Bonheur... heerlyk! Is 't niet ofje
'n stier ziet?' (vw ii, P. 438)

Boni, (Bone) stad en afdeling op Zuidwest Celebes (Sulawesi) aan de Golf van Boni. In 1824 vond de eerste
strafexpeditie naar Boni plaats ("Van der Capellen),
in 1859-1860 de tweede. In zijn ingezonden artikel
in de Amsterdamsche Courant van io december 1859
schrijft M. dat deze tweede expeditie bewijst dat de

BOLANG — BOREEL

toestand op Java ernstig is: 'Men zendt zijne beste
krachten niet naar buiten, als ze binnen noodig zijn.'
(vw x,p.161).
Deze Bonische expeditie werd verdedigd door generaal "Knoop in De Gids. Daarover schrijft M. zeer kritisch in Idee 1066 (vw vi,p. 697). Knoop beweert dat
er `zonder brandstichting' werd overwonnen. 'Er is
gehoor gegeven aan «de stem der menschelykheid.
Degruwelen van den oorlog zyn zo veel mogelyk
verzacht»' (vw vi,p. 701). M. vraagt zich of hoe dit
mogelijk is. De Bonische expeditie eindigde in
maart 186o en op 5 oktober van dat jaar kwam pas
de dagorder van generaal *Van Swieten `om het tot
dusverregevolgde voorgoed te verlaten, en de beginselen van beschaafde volkeren aan te nemen' (vw vi,p.
70o). M vraagt zich of hoe Knoop dit te weten was gekomen en of hij `certificates kan overleggen van de
Bonische bevolking? Maar zulke vragen kan men by 't
behandelen der werken van volslagen incompetente
schryvers, by elken reel doen.' (vw vi, p. 702). Pas
de laatste expeditie in 1905 Was voor Nederland succesvol.

Bonze, een boeddhistischpriester. In Idee 125 schrijft
M. dat hij van bonzen, rabbi's, dominees, derwisjen
en doctoren duidelijkheid eist: `Als ge (lit waart,
zou 'k vrede hebben met de fondamenten van uw torens. Maar dat zyt ge meestal niet.' (vw ii, p. 345).

Bor, Pieter-, 1559-1635, notaris te Haarlem en rentmeester van Noord-Holland. Hi' schreef een geschiedenis van de Nederlandse oorlogen, die onder
verschillende titels werd uitgegeven. Het werk van
Bor staat bekend als betrouwbaar omdat hij veel documenten in extenso opneemt. Aan P.A. Tiele
schrijft M. op 22 oktober 1875 het zeer te betreuren
dat hij niet kan beschikken over het archief der Staten, want `Ook Bor slaat veel over.'. Hi' vervolgt:
`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.' (vw xvin, p. 53)
M. had eind augustus 1875 een exemplaar van de
zeergezochte tweede druk (1679-1684) van Bors' Oorsprongh, begin en vervolg der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden cadeau gekregen
van uit ever Martinus Nijhoff en Carel Vosmaer.
Hiervoor dank schuldig te zijn aan vreemden bezwaarde M. zeer: toen Boele van Hensbroek in 1883
M. een exemplaar van het nog zeldzamere Saken van
stoat en oorlogh aanbood, durfde hij dit niet te accepteren, uit vrees `een
g
weerklank genoeg, na zoo'n
groot geschenk' te kunnen geven (cf. brief aan Vosmaer d.d. 14 augustus 1883, vw xxii, p. 707).

Boreel, jhr. Willem Francois-0775-1851, Nederlands militair, nam als kapitein deel aan de Veldtocht in Vlaanderen en Brabant in 1793 en 1794. Als
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overste der huzaren maakte hi' de Slag bij Waterloo
(1815) mee. Van zijn regiment sneuvelden drie offcieren, onder wie(op 18 juni) baron W.L. van Wijnbergen, de grootvader van Tine, en voorts nog 145
soldaten. In 1831 nam hi' als generaal deel aan de
Tiendaagse Veldtocht. Hi' wordt genoemd in de
Max Havelaar (vw 1,p. loo).

Borger, Elias Anne-, 1784-182,0, geb. te Joure, theoloog, classicus en dichter. Hoogleraar theologie en
vanaf1817 hoogleraar Griekse letterkunde en algemenegeschiedenis. Zijn bekendste gedicht is `Aan
den Rijn in de lente van het jaar 182o' (1821).
M. noemt ditgedicht in de Millioenen-studien:
`Van de tien hedendaagse jongelieden is er ternauwernood een die nog weet wat het woord «bepalen» betekent, en Borgers schone regel: En 't vorst'lyk rechtsgebied bepaalt! is tot onzin geworden.' (vw v, p. 16o)
In Idee704 vermeldt hi' dat de uitdrukking `wel
Edele heren en mevrouwen zondaars en zondaressen' naar men beweert van Borger afkomstig is. In
een voetnoot voegt hi' hieraan toe dat deze `preker
zeer in de mode' was en dat hi'j het `pikant' vond om
`z'n deftig auditorium uit te borstelen, dat dan met
'n oheel mooi!» naar huisging'. Veel prekers, o.a.
*Bourdaloue en "Massillon, maaktengebruik van
deze tactiek, vervolgt M.:
`Daarby is niet het minste gevaar, omdat by zulke gelegenheden ieder hoorder de ontvangen berisping endosseert op z'n buurman. Ze kan dus nooit te scherp,
te ruw, te plomp wezen.' (vw iv, P. 434)

Borghese, Pauline-0780-1825, zuster van Napoleon,
trouwde in 1803 met de uit een zeer voornaam geslacht stammende Camillo Borghese (1775-1832). Zij
wordtgenoemd in de Millioenen-studien (vw v, p. 59)
i.v.m. het vermaarde, op Venus geinspireerde beeld
waarin Canova haar vereeuwigde (Rome, Villa
Borghese).

yen Heine heeft hy 't voordeel dat-i niet met (nagemaakte?) sentimenteeligheid tandelt [---flirt]. Hy is
minder jongensachtig-ondeugend, ernstiger in zyn
spot. En... om dit alles wordt by door velen lager gesteld.' (vw xxi, p. 315)

Borstbeeld, Idee 247 luidt:
`Toen ik laatst droomde dat ik van steen was, en als
borstbeeld logeerde in 'n museum van grote mannen,
kwam myn moeder:
-Arme jongen, zei ze, wat heb je toch gedaan! Heb ik je
daartoe opgebracht!
Och, 't was zo koud in dat Pantheon.' (vw ii, P . 459)
1.Tergelegenheid van de Multatuli-herdenking
werd op 16 mei 1987 door koningin Beatrix een
borstbeeld van M. onthuld op de Torensluis in Amsterdam. Het beeld isgemaakt door Hans Bayens.
2. Een door de heer Lenz aan de vereniging De Dageraad (*De Dageraad 2) aangeboden `plastische
beeltnis' van M. (zie notulen van De Dageraad, vw
XI, p. 669).
3. Een door Sarafino Ramazotti voor 1898 vervaardid borstbeeld op verzoek van *St6phanie OmboniEtzerodt,geplaatst in een anarchisten-park in
Palermo. Mogelijk is dit het `gebronzd gipsen
beeld', waarvan sprake in het verslag van de conservator over 1931, p. 6, waarin staat: no. V, cadeau van
den heer Lopez Cardozo.
4. Een door S. Miedema vervaardigde buste voor de
vereerders van M. Hiervan werdengipsen afgietsels
gemaakt, die voor f lo,-te koop werden aangeboden.
5. Door Mario Ersanilli (1876-1959), Italiaans beeldhouwer die zijn atelier had aan de Amsterdamsche
Veerkade 55 te Den Haag, aangeboden aan Mimi bij
haar 9oste verjaardag (1929).
(zie voor de afbeeldingen: Atte jongstra, De Multatuli anen, 1985, p. 38, 79, 166 en 179; A.S. Kok, Multatuliana, Baarn, 1903,p. 162-164)

Bos, HendrikJohannes Josephus-0846-1905, beBorne, Ludwig-, d.i. Lob Baruch, 1786-1837, Duits
journalist en letterkundige,politiek en kritisch
schrijver. In 18n werd hi' secretaris bij de politie in
Frankfurt, maar hi' werd enkele jaren later ontslagen om zijn joodse afkomst. Borne was met Heinrich Heine de bekendste leider van de literaire
beweging Das junge Deutschland. Na de juli-revolutie van 1830 vestigde hi' zich in Paris, waar hi' zijn
Briefe ausParis (1831) schreef, die om hun radicale inhoud in Duitsland verboden werden. De tweede
bundel Briefe (1832) leverde hem de haat op van Heine. Zijn meest kritische werk, Menzel, der Franzosenfresser (1837), was gericht teen de invloedrijke
journalist Menzel, die gepleit had voor een publikatieverbod van de jung Deutsche' beweging. Door M.
wordt Borne in een brief aan D.R. Mansholt d.d. 7
juni 1881 vergeleken met Heine:
`Ook ik stel Borne hoog. Meer geest dan GOthe & Schiller? Precies! En minder: auteur- of schryverachtig. Bo-

wonderaar van M., lid van het toneelgezelschap *Le
Gras, Van Zuylen en Haspels. Hij regelde in 1878 samen met Haspels M.'s voordrachtentoernee.

Bosboom-Toussaint, Anna Louise Geertruida-,
1812,-1886, geb. te Alkmaar, schrijfster, trouwde in
1851 met de kerkschilder Jan Bosboom. Sedertdien
woonachtig in Den Haag, waar zij in 1869 tot haar
ontsteltenis ontdekte dat hetgezin Douwes Dekker
zich in haar omgeving (Zuid Binnensingel) gevestigd had (cf. brief van J. Bosboom aan E.J. Pot Teter
d.d. 10 maart 1869, vw xiii, p. 392-2,93).
Enkele romans van haar hand: A lma
gro (1837), De
graaf van Devonshire (1838), Het huis Lauernesse (1840),
Mejonkvrouwe de Mauleon (1847), De DelftscheWonderdokter (187o) en Majoor Frans (1874) . Ze heeft de neig
in g haar lezers te overladen met historische
gegevens en schrijft in een archaIsche stijl. Het laatste levert haar van M. hetpredikaat `Alkmaarsche
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taalverknoeister' op. Deze schrijft op z maart 1852
aan A.C. Kruseman niet van Bosboom-Toussant te
houden:
`Hare Allerheiligheid vergeve het mij dat ik haren stijl
voorgeaffecteerd houde, – hare intrigues (i.e. de I. harer romans) voor flaauw en ongeknoopt, – haar taal –
nu, ga je gang eens – Maria de Medicis sprekende in 't
oud Hollandsch! Dat is geene couleur locale, – dat is
lakverf. Er is veel schoons in haar werk, en niemand
zou liever dan ik haar ridder willen zij n, – als men
haar eenmaal zal beginnen aan- en aftevallen, maar
zoolang men haar vergoodt, kan ik niets van haar velen. Misschien is 't jalousie de metier op zigt.' (vw ix,
P. 134)
Achttien jaar later schrijft hi' zijn uit ever en vriend
G.L. Funke:
`Verwonder U als ik U zeg dat ik eerst dezer dagen eigenlyk kennis gemaakt heb met de werken van Juffr.
Toussaint. (Lauernesse had ik zeer lang geleden gelezen, maar de indruk is uitgewischt)' (9 juli 1879, vw
xx, P. 73).
Zijn mening over de kwaliteit van haar werk is echter niet veranderd: `Welnu, ik sta vERBAASD. Heeft
datgeschryf opgang gemaakt?'. Haar uitdrukkingen in het Nederlands liken op zeer slecht vertaald
Frans en Duits, vervolgt hij. Hij geeft hiervan een
aantal voorbeelden en noemt met name haar roman
Mejonkvrouwe de Mauleon:
`0, ik kan 'n lange lyst maken! Net slecht vertaalwerk
van 'n schooljongen! En de inhoud komt met die taal
overeen. Dat het mensch zoo schryft, kan me niet schelen, maar dat zoo-iets opgang heeft kunnen maken, is
verdrietig. 1k had het me zoo erg niet kunnen voorstellen. Dat ze gemaakt schreef, wist ik. Maar zeer
dikwyls is 't klinkklare onzin. Een held die flauw viel
beschryft ze als getroffen door «matte styfheid» zyner
ledematen. Enz. Enz.-misselyk.' (vw xx, p. 73)
Over haar briefroman Majoor Frans is M. evenmin te
speken. Deze roman beschrijft de levensgeschiedenis van een zelfstandige 'one vrouw, die Majoor genoemd worth omdat zij, als gevolg van de opvoeding door haar grootvader, weinig meisjesachtig
gedrag vertoont en min of meer berucht is als amazone. Het werk oogstte veel lof, maar M. bekritiseerde de roman zeer fel. In een brief aan C. Vosmaer
d.d. 11januari 1883 noemt hi' het een Teukenmeidenwerk':
`En niet alleen wat taal betreft, maar ook in karakterschildering is die Majoor Frans 'n prul. Myn god, wat
'npubliek dat dit niet inziet! Ik ben er zeer verdrietig
over. Wat geeft het, in den smaak te vallen van 'n yolk
dat zalke dingen toejuicht?' (vw xxii, p. 521)

Bosch, Johannes, graaf van den-0.780-1844, burgermanszoon uit Herwijnen, werd in 1831 in de adelstand veheven. Hij werd in 1797 luitenant en
vertrok in 1801 naar Indie. Daar werd hi' in 1814 directeur der militaire zaken op Java. Twee jaar later
leidde dit tot zijn bevordering tot generaal-majoor.

BOSCH — BOSSCHA

In 1818 schreef hi' een verhandeling, die de basis zou
vormen voor de oprichting van de Maatschappij van
Weldadigheid, met het doel landbouwkolonies te
stichten. Prins Frederik werkte mee aan deze maatschappij. Vervolgens was hi' van 1830 tot 1833 gouverneur-generaal van Indie en van 1833 tot 1835
commissaris-generaal. In 1829 ontwikkelde hi' het
"Cultuurstelsel, dat hi' in 1830 zelf invoerde. Hij zette degedwongen cultures van koffie, thee, tabak, kaneel, indigo, cochinelle en peper door. Hiermee
slaagde hi' erin de koning tevreden te stellen, die
ontzaglijke geldbedragen nodig had voor de al maar
voortdurende statusquo met Belie. Van 1834 tot
1839 was Van den Bosch minister van Kolonien. In
deperiode 1836-1838 ging de regering een schuld
aan van 238 miljoen ten laste van de bezittingen
overzee. In 1839 stelde Van den Bosch opnieuw een
lening voor van 56 miljoen, teneinde de door hem
met de Handelmaatschappij aangegane contracten
te vereffenen. Dit voorstel werd echter verworpen
door de Kamer, waarna ook de begroting van
Financien het niet haalde. Van den Bosch heeft zeer
goedkoop de naam van 'genie' gekregen, schrijft M.
in Over vryen arbeid (vw II, p. zo8).

Bosco, Bartolomeus-, 1793-1863, geb. te Turijn, bekendgoochelaar. *Oosterzee

Bosscha,Johannes-0797-1874, hoogleraar geschiedenis en letterkunde aan de Koninklijke Militaire
Akademie te Breda sedert de oprichting ervan in
1828. Hij publiceerde Neerlands Heldendaden te land,
van de vroegste tijden of tot in deze dagen (1834-1856) en
Het Leven van Willem den Tweeden (1852). In 1838 werd
hi' de opvolger van D.J. van Lennep aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. In 1853, na de aprilbeweging, werd hi' conservatief lid van de Tweede
Kamer, van 1858 tot 1861 was hi' minister van de
Hervormde Eredienst. Zijn geschrift Pruisen en Nederland, een woord van . J. Bosscha (oud-minister) aan zijne
landgenooten (1866), leidde tot een schriftelijke reactie van M. getiteld Een en ander naar aanleiding van .
Bosscha's Pruisen en Nederland (1867), waarmee hi' Bosscha'spublikatie in een klap onsterfelijk maakte.
*Pruisen en Nederland

BosschaJr., Johannes-0831-19n, geb. te Breda, zoon
van de voorgaande. Hij studeerde in Leiden wis- en
natuurkunde en verwierf op dit terrein enige faam.
In 1855 trouwde hi' met Pauline Emilia Kerkhoven,
een nicht van Tine. In 1860 werd ook hi' hoogleraar
aan de Koninklijke Militaire Akademie in Breda,
van 1878 tot 1885 was hi' directeur van de Polytechnische school in Delft.
DD. leerde hem tijdens zijn verlof in 1853 kennen.
BosschaJr. was toen ab-actis van het Leidse studentencorps en DD. vierde als zijn gast de dies van de
universiteit mee. DD. noemt hem in een brief aan
Tine d.d. n februari 1853 een `allerliefst mensch'.
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Hij is `Fideel, knap, fatsoenlijk, vrij, – kortom ik
kan zijne receptie niet genoeg roemen' (vw ix, p.
3o1). Deze gevoelens van vriendschap zijn wederzijds, getuige een brief van Bosscha Jr. over DD. aan
zijn vader:
`Het is iemand, met wien ik zeer ingenomen ben, omdat hij bij een onbegrijpelijk vlug verstand een hart
heeft, dat de belangen van andere personen meer
schijnt te raadplegen dan zijne eigene. Hij is in vele
opzigten, in zijne wijze van handelen excentriek, zoo
als men het noemt, maar het zou er ellendig met de
wereld uitzien, als de beginselen waaruit hij handelt,
ook excentriek en singulier moesten genoemd worden.' (20 februari 1853, vw ix, p. 304)
DD. nodigde op 17 februari de groep Leidse studenten rond BosschaJr. uit voor een sou er in het Haagse hotel Fiihri. Bij die gelegenheid kreeg hij van hen
een horlogeketting met embleem (fragment van een
brief van BosschaJr. aan C.Th. van Deventer d.d. 31
maart 1910, vw Ix, p. 305).
Bosse, Pieter Philip van-9 1809-1879, minister van
Financien in verschillende kabinetten (1848-1871).
In die functie nam hij een aantal maatregelen ter bevordering van de vrijhandel. Later werd hij minister
van Kolonien, o.a. onder Thorbecke. M. noemt hem
als de 'finantie-specialiteit', die in 1862 ontdekte dat
er 115 miljoen zoek geraakt was in Indie ("administratie van Indie), doch die hier niet meer op terugkwam toen hij zelf minister werd (noot 1872 bij Idee
322, vw II,p. 712). In Idee 452 schrijft hij dat dit tekort in werkelijkheid niet bestond, maar alleen aan
een verkeerde boekhouding was toe te schrijven:
`weggeambtenaard in Overkunstig administratie-geknoei op papier' (vw in, p. 183). Dat had Van Bosse in
het licht moeten stellen, aldus M.
Botzaris, Markos-, (M. spelt Bozzaris) 1788-1823, geb.
te Epirus, streed met de Grieken teen de Turken.
Hij onderscheidde zich bij de verdediging van Missolonghi, toen hij in januari 1823 met enkele honderden een Turkse strijdmacht van iz.000 man
tegenhield. In datzelfde jaar sneuvelde hij bij een
succesvolle overval op een Turks kamp. Zijn daden
werden nog lang daarna in liederen verheerlijkt.
Wouter bezat eenprent van 'Den dood van Marco
Bozzaris' (Idee 1047, vw vi, p. 396). "Ypsilanti
Boulet, GustaveJules Alphonse-, Semarang 1847 –
Djokjakarta 189o, vanaf 29 aril 1874 kommies 3e
klasse bij de postdienst in Indie. Toen hij in 1876
met verlof in Europa was, schreef hij M. een brief,
die deze op 5 april hartelijk beantwoordde. In deze
brief vraagt M. zich of of hij Indie ooit terug zal zien:
`Myn hart klopt warm voor 't schoone land waar ik 't
eigenlyk leven intrad, waar ik m'n ziel voelde geboren
worden. (...) Eerst in Indie ontwaakten m'n vermogens, m'n gedachten en m'n hart. Zal ik 't ooit weerzien? Zoolang daar de rooversvlag waait, zeker niet!

Nu is 't wel zeker dat die vlag in betrekkelyk korten

tyd zal neergehaald worden, maar wat kort is in de Geschiedenis, kan lang zyn in 't leven van 'n mensch, en ik
ben al 56 jaren oud! Maargy zyt jong genoeg om de
verandering te beleven. Toch vrees ik dat die verandering niet ten-goede wezen zal! Indien men 't Hollandsch gezag verjaagt, voor de stevige grondslagen
van zelfregering gelegd zyn (waartoe grooter eensgezindheid in de oppositie vereischt wordt, dan er tot
nog toe bestaat!) dan zie ik met schrik den tyd te-gemoet dat men den ohollandschen tyd» betreuren zal.
Anarchie, heerschappy van Amerikaanse vrybuiters,
van europees kanaille, zouden vreeselyke gevolgen
hebben. Land en yolk zyn te goed voor zoo'n proef. Insulinde is 'n prachtig paard waarop 'n dief zit. Dat
men dien dief er afwerpt, is best. Maar men moet het
niet doen voor men 't beest aan den teugel heeft (...)
Sommigen meenen dat ik genoegen schep in vitten,
razen & schelden. En 't is juist andersom. De bitterheid waartoe men my aanhoudend noodzaakt, doet
me zeer!' (vw xvm, P . 332-334)
Bouma, kapitein van *De Harmonie, waarmee het gezin Douwes Dekker in 1852 naar Nederland voer.
Tat spreekt, zei Bouma' schrijft DD. zeven jaar later
aan Tine(3 september 1859, vw x, p. 38).
Bourdaloue, Louis-, 1632-1704, jezukt en beroemd
Fransprediker. Van 1679 tot 1697 was hij hofprediker van Lodewijk XIV, die hem in 1686 de opdracht
gaf om de hugenoten te bekeren. "Borer
g
Boutades, (Fr. min of meergeestige uiting van mishagen, geestige uitval teen iets) M. noemt zijn "Likdoornvertelling een boutade. Van Max Havelaar
worth gezegd dat zijn omgeving hem een zonderling mens noemde vanwege zijn vele boutades (vw 1,
p. 98).
M. spreekt verder van Droogstoppels boutades over
p
oezie, die dienst zouden kunnen doen om `valse
pazie in de gemoederen onzer jongelingschap te
knotten' (noot4 uit 1881 bij Max Havelaar, vw I, P310). In Idee 218 (vw ii,p. 428) schrijft hij jaloers te
zijn op de boutades van Napoleon i.
Boutjes, komen ter sprake in de Woutergeschiedenis
(Idee 385, vw II, p. 558). Het waren ganzepennen,
verklaart M. in een aantekening hierbij, van de
soort die op scholen gebruikt werden (cf. Van Dale,
1872):
`De betere soort noemde men, naar ik meen, schachten. Stalen pennen kwamen veel later, en werden niet
vriendelyk ontvangen. Men kon er geen krullen mee
trekken, een kunstje dat in Pennewips dagen in hoge
achting stond. Toen, en vooral ruim honderd jaren
vroeger nog, schynt de schryfkunst een veel hogeren
rang bekleed te hebben, dan tegenwoordig. In den
«Belachelyken jonker» van Bernagie, wordt het mooie
schrift van een der mededingers naar de hand van 'n
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meisje, in alien ernst opgenoemd onder de verdiensten die hem den voorrang waardig maken.' (vw ii, p.
717-718)

BOUTMIJ — BRANDT

noordoosten van Portugal. Door M. genoemd in de
Millioenen-studien (vw v,p. 6o).

Brake', Samuel Martinus-0795-1869, geb. te RotterBoutmij, Gustave Adolphe-,1816-1872, geb. te Antwerpen, kwam als inspecteur van cultures in het najaar van 1855 te Rangkas Betoeng aan voor een
inspectiereis. De assistent-resident *Carolus vergezelde hem tepaard. In een (anoniem) ingezonden
stuk in de NRC van3o januari 1861 wordt verteld hoe
Boutmij getuige was van het feit dat Carolus, die
daags na de reis zou sterven, zich al tijdens die tocht
onwel voelde(vw x, p. 389-391). *Bensen

Bouvier, Ami Auguste Oscar-0826-1893, protestants theoloog uit Genêve, werd in 1861 hoogleraar
aldaar. Hi' publiceerde veel op kerkelijk terrein, o.a.
Paroles de foi et de liberte (1882) en La notion poche (1885).
Door M. wordt hij in Idee 482 gerangschikt onder de
rote denkers (vw iii, p. 229).
g

Bovenlanders, eig. Westfalingen, Oostfriezen, door
ivi.gebruikt in de betekenis van Duitsers:
`Wy die werelddelen ontdekten, wachten nog immer
tevergeefs op den Tasman, die de goedheid hebben zal
ons te ontdekken. Behalve de bovenlanders die nog altyd sedert het jaar 104 v.Chr. voortgaan het eiland der
Batavieren en wat daaromheen ligt te bevolken, bezoekt ons niemand.' (Divagation, vw v, p. 372)
In een voetnoot bij deze passage geeft hij hiervoor
het argument: `Men lette op het gering aantal hollandse namen in de adresboeken onzer hoofdsteden'.

Bovennatuurkunde, vertaling van het Latijnse metaphysica, de leer van het bovenzinnelijke, van wat
met de menselijke zintuigen niet waarneembaar is,
dikwijls in de zin van goddelijk. M. bedenkt in Idee
71 voor bovennatuurkunde zelfs het woord "`buitenissigheid' (vw II, p. 322). In het daarop volgend
Idee schrijft hij niet te geloven aan bovennatuurkunde, `voor men my goed verklaart wat benedennatuurkunde is' (vw II,p. 322).

Bovenschen, Heinrich Edmond-,geb. in 1836 te
Crefeld, vanaf augustus 1857 handelsbediende te
Amsterdam, keerde na enkele jaren naar Crefeld terug. Aan hem schrijft M. op 23 februari 1861 een
briefje (geadresseerd Hartestraat 183, Amsterdam)
in het Duits(in gotische letters), waarin hij hem belooft hij die avond enkele reels in zijn album te
. 02). Op 26 februari 1861 schrijft
schrijven (vw x, p4
M. in diens album het *Gebel van den Onwetende, dat
in 1859 in De Dageraad werd gepubliceerd.

Braganza's, de-, Portugees koningsgeslacht dat van
1640 tot 1853 in Portugal, en daarna tot 1889 in Brazilie regeerde. Braganza is tegenwoordig de hoofdstad van hetgelijknamige district in het uiterste

dam, van remonstrantse huize. In zijn jeugd nam
Brakel deel aan de veldtochten van Napoleon i (18113o maart 1814, slag bij Montmartre). Later werd hij
boekhouder te Rotterdam. Hi'j was 66n van de vele
initiatiefnemers van de vrijdenkerij die over internationale ervaring beschikte (Tristan Haan, `Enkele
verspreide biografische dokumenten', in: Over Multatuli,1978, nr. 2, 1978, 13,- 44 e.v.). In 1838 publiceerde hij zijn Herinneringen uit mine eerste levensjaren, in
1853 verscheen te Amsterdam van zijn hand Algemeenprotest van Christenen in Nederland teen een nieuwe
woordelijke vertalingvan den Ouden Bijbel. Daarnaast
schreef hij diverse brochures over bijgeloof en christendom, deels uitgegeven door F.C. Giinst.
Brakel was in 1855 MI van de medeoprichters van
het tijdschrift De Dageraad, daarnaast was hij samen
met G.W. van der Voo en J. Th. Dutillieux betrokken bij de Rotterdamse vereniging De Lichtstraal.
Bij zijn overlijden in 1869 schreef F.C. GUnst Brakels necrologie in De Dageraad (nr. 3).
In november 1862 verzoekt M. zijn uit ever
d'Ablaing van Giessenburg een exemplaar van de
eerste bundel Ideeen aan Brakel te zenden (vw xi,.
67). In zijn tweede bundel Ideeen noemt M. hem als
een van de even 'die smaad verdragen om den wille
der waarheid' (Idee482, vw iii, p. 230).
Brakke Grond, De - , gebouw aan de Nes in Amsterdam. Het is genoemd naar een welput met brak water, die daar vroeger stond. Het gebouw deed
achtereenvolgens dienst als bureau van een kraut,
vergaderzaal en veilingzaal voor overzeese produkten van de Oost-Indische Compagnie en de Nederlandsche Handelmaatschappij. In deze eeuw werd
het na de Tweede Wereldoorlog een theaterzaal.
M. schrijft in Millioenen-studien over een tabaksveiling die gehouden werd in `den zogenaamden Brakken Grond' en waar deprijs van de tabak `toevallig'
omhoog gedreven werd door een bericht over een
vernielde oogst op Java (vw v, p. 197-199). M. plaatst
zijn `tabakspatroon uit den Brakken Grond' later in
de speelzaal (vw v, p. 199 e.v.).

Branden met helse steen, het met een staafje zilvernitraat aanstippen van de huid of slijmvliezen achterin de keel, zodat ruweplekken dichtschroeien.
M. heeft dit middel laten toepassen om tijdens zijn
voordrachten stem te hebben. Later heeft hij dit
middel nog meermalen zelf toegepast, aldus deelt
hij mee in een voetnoot bij Idee 606. Hi' walgde van
de `nitras argenti', die hem tovendien door den vuilen zilversmaak aan betaalde entreebiljetten herinnerde...' (vw iv,p. 355).

Brandt, Geeraerdt-0626-1685, predikant, dichter en

BRASSEUR — BRATA

eschiedschrijver. Hi' was bevriend met P.C. Hooft
g
en was de schoonzoon van Caspar van Baerle, die
hem in staat stelde theologie te aan studeren. Hi'
werd vooral bekend door zijn biografieen van De
Ruyter (1687), Hooft (1677) en Vondel (1682).
m. prijst de spelling van Brandts Hooft-uitgave, omdat Brandt, evenmin als zijn tijdgenoten, `daar de
bespottelyke samenkoppeling van de letters i en j'
gebruikt (noot bij Idee 1263, vw vii, p. 681; "y) .
Brasseur de Preston, Le, komische opera van
Adolphe Adam (1803-1856) uit 1838, waarin een laffe
brouwer uit Preston, wanneer hi' wordt aangezien
voor een ander, bij toeval het vijandelijk le er op de
vlucht jaagt.
M. noemt deze brasseur in een brief aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch d.d. 2.7 november 188z "n
dappere tegen wil en dank' (vw XXII, p. 475). In Idee
452 (vw iii, p.174) noemt hi' "J.R. Thorbeckede' onnozele brouwer van Preston' en in Idee987 "n politieke brouwer van Preston' (vw vi,. 227).
Brata Yoeda,
1. Lett. de oorlog der Bharata's, een bewerking van
hetgrootste Indische epos Mahabharata. Het is een
echt volksepos, dat een lane ontwikkeling heeft
doorgemaakt, waaraan in de loop der eeuwen velerlei verhalen, legenden, moraliserende verhandelingevoegd.
In 1157 werd het verhaal
g
en, fabels zijn
toe
opgetekend door Mpu Sedah. Het werd en wordt
voorgelezen in tempels en bedevaartsoorden, en leverde stof voor Wajang-vertoningen.
In 1860gaf "A.B. Cohen Stuart, correspondent van
M., Indisch ambtenaar te Soerabaja, maar vooral bekend om zijn studie van de Javaanse taal- en letterkunde, de Brata Yoeda uit met een vertaling, voorrede en inleiding. De Oud-javaanse vertaling werd
in 1903 opnieuw uitgegeven door J.G.H. Gunning.
z. pseudoniem van Agathon Marius Courier dit Dubekart (1839-1885). In 1872 publiceerde hi' Feiten van
Brata Y oeda ofNederlandsch Indische toestandengeschetst,
een bundel artikelen over de misstanden in de Oosthoek vanJava (tussen 1860 en 1871 reeds verschenen
in de Soerabaja Courant). Courier dit Dubekart was als
g
een ander op de hoogte van de situatie aldaar en
had zich tijdens een jarenlang verblijf in Oost-Java
volledig vereenzelvigd met de Javaan en het Javaanse leven. Hi'j werkte er o.a. voor een suikerfabriek en
was speciaal belast met de toelevering van brandhout. Daarbij woonde hi' onder zeer primitieve omstandigheden in de afdeling Blitar aan de Brantasrivier. Het hout werd op vlotten over deze snelstromende rivier vervoerd. Het was dan ook eengeweldie krachttoer om het heelhuids op de plaats van
bestemming te krijgen. Nadat inlandse dieven
1800,- van hem haddengestolen en de suikermaatschappij hem dit bedrag niet kwijtschold, nam hi'
verongelijkt ontslag en ging werken bij een tabaksonderneming te Blitar. Hi' ontdekte het misbruik
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van macht, de heimelijke knoeierijen en misdadige
praktijken van de regent, de resident van Kediri,
Van der Kaa, de assistent-resident Van der Hell en
diens opvolger Gey van Pittius, en publiceerde zijn
bevindingen in de Soerabaja Courant. Het Nederlandse bestuur werd hierdoorgenoodzaakt Van der Hell,
van wie Brata Yoeda aantoonde dat hi' schuldig was
aan een aantal misdrijven,
uit zijn
ambt te zetten en
met verlof te sturen. Hetgevolg was echter wel dat
men Brata Yoeda voortaan als een lastig heerschap
ging beschouwen. Het Nederlandse gezag en de regent in en hem tegenwerken. De laatste diende
zelfs een aanklacht tegen hem in wegens Laster. Brato Yoeda had namelijk aangetoond dat deze regent
een onecht kind was engewerkt had als karrenvoerder en hondenjongen van een assistent-resident. Bovendien beschuldigde hi' hem van diefstal, knevelarij, omkoping en afpersing. Bij het proces dat volgde kreeg Brata Yoeda een gelegenheid de officiele
stukken, die voor zijn verdediging noodzakelijk waren, in te zien. Ook was er zogenaamd een geld om
getuigen te laten dagvaarden. Hi' werd veroordeeld
tot zes maandengevangenisstraf en 250,- boete.
Zelfs vanuit degevangenis bleef hij zijn Feiten openbaar maken. De stukken in de Soerabaja Courant leverden hemgeen geldelijk voordeel op, wel een
gratis abonnement en eenmaal een revolver met vijftig patronen als geschenk. Hi' had een geld om de
boete te betalen; er zouden daarom nog vijf weken
tuchthuisgevolgd zijn als niet een groep aanhangers geld voor hem had ingezameld. Berooid en in
slechte conditie bracht hi' de laatste jaren van zijn
leven als toko-houder door. Het is duidelijk dat Courier dit Dubekart, alias Brata Yoeda, en DD., alias M.,
geestverwanten waren. Dat blijkt onmiddellijk bij
lezing van de Ideeen ioz4 e.v. (vw vi, p.313 e.v.). M.
had de Feiten gelezen en schrijft hierover: `Wie de betekenis en strekking van den Havelaar be
en
wil, moet Brata Yoeda's «Feiten» lezen.' (Idee 1024,
vw vi,p. 314). In Idee 1030 schrijft hi' aan Courier dit
Debekart:
`Uit uw boek Brata Yoeda, kunnen de Nederlanders als
in 'n camera obscura te aanschouwen krygen: welken
poet van vuil ze in bescherming namen, toen ze voor Duymaer van Twist en consorten party kozen tegen Max
Havelaar!' (vw vi, p. 327)
Hi' noemt het boek in Idee 1026 een `waar boek':
`De schryver tast veel personen uit het officieel wereldje waarin-i zich bewoog, zeer fors aan. Hy legt hun 'n
reeks van kwade praktyken te-last, die de gamme van 't
boze vry volledig doorlopen, van dagelykse laagheidjes af, tot moord toe.' (vw vi, p. 317)
In het volgende Idee schrijft hi':
`Arme domme naieve Brata Yoeda, welke boze geest
blies u de zotheid in, de bemoeienis met die onschuldige dingen te verruilen voor... 'n handel in denkbeelden? In denkbeelden nogal, die niet kunnen
aanlanden op de plek waar ze wezen moeten, zonder
aanhoudend worstelen tegen den stroom der belang-
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zuchtige vooroordelen die ze te keer gaan?' (vw vi, p.
32o-321)
In Idee io29:
`Keer terug tot uw vlotten, beste jongen! (...) Uw uitstapj en in de «Maatschappy» zal u geleerd hebben die
tygers te bejegenen met iets als ... achting. Wat my betreft, groet ze van me, en zeg dat ik heimwee voel naar
hun wooden, en naar de eerlykheid van hun vyandschap.' (vw VI, p. 326)
De inhoud van het boek wordt door M. bewonderd,
de literaire en stilistische kwaliteiten ervan stellen
hem echter teleur. In Idee 1024 schrijft hi' hierover:
`Om de waarheid te zeggen, geloof ik dat de heer
Dubekart niet zo mooi schryft als ik.' (vw vi, p. 314).
Toch moeten ook de stukken 'die uit 'n letterkundig
oogpunt als mislukt moeten worden beschouwd'
aanleiding geven 'tot iets als lof': `De komieke vermen in van boekerigheid en kanselary-jargon
loopt op 'n verdienste uit, in de ogen van ieder die lezen kan. Deze fout namelyk is 'n bewys te meer voor
de naiveteit des schryvers, en voor de waarheid van
z'n werk, dat mindergoed zou zyn als 't beter was.'
(voetnoot bij Idee 1029, VW VI, p. 326).
Op 16 december 1872 raadt hi' zijn uit ever G.L.
Funke aan om in Indie een advertentie teplaatsen
waarin melding gemaakt wordt van het feit dat M.
in zijn laatste aflevering van de Ideeen de Feiten van
Brata Yoeda behandelt. Wellicht zou Funke dan vijftig exemplaren van de Ideeen extra naar Indie kunnen sturen, want: let wel dat Brada Yoeda's boek in
Indie 'npopulair schandaal is' (vw xv, p. 522).
Aanvankelijk verwachtte M. dat de Feiten enige opschudding teweeg zou brengen in Nederland. In
1877 schrijft hi' hierover echter in een noot bij Idee
io26 dat het boek maar door enkele kranten terloops besproken is en 'onze edele Volksvertegenwoordiging' heeft het geheel genegeerd. 't Was geen
geldzaak!' (vw vi, p. 384).
Brata Yoeda en M. hebben nook rechtstreeks contact
met elkaargehad. Zij kenden elkaar slechts vanuit
hungeschriften.

Braunius Oeberius, Nicolaas-, Bolsward 1832 – Ellecom 1894, trouw vriend van M. sinds de eerste aflevering van de Ideeen. Hij plaatste in 1862 onder het
pseudoniem Quintillianus een oproep in De Dageraad (januari 1862) om M. financieel te hulp te komen: `Mannen van de Dageraad! Daar is iets goeds te
doen!'. M. beantwoordt dit stuk in het maart hummer van De Dageraad (p. 565) metzijn
zij 'Brief aan
Quintillianus', gedateerd 3 februari 1862, waarin hi'
schrijft: `Dat ik gebrek lyd, is waar. Dat ik moeilyk
werk met zo'n logge vracht op 't gemoed, is ook
waar. (...) Maar toch... emergo... emergor (beide
stukken zijn opgenomen in vw ii, p. 301-306).
Hoewel M. aangeeft dat hi' van dergelijke inzamelinen niet gediend is, sluit hi' toch vriendschap
met Braunius Oeberius. Hij schrijft hem op 22
maart 1862:

BRAUNIUS — BRAVE

`Want nu gij getoond hebt geen bemoeier te zijn maar
een bondgenoot, geen visitemaker, maar een helper, nu
ik erken dat ge de zaak aanhangt en niet jaagt naar lastige inmengerij (...) Nu neem ik U op mijn agenda en
beschouw 't schrijven aan U als behoorende tot mijn
zaak.' (vw x, p. 611)
In deze tijd beraamde "dAblaing
'
van Giessenburg
plannen om via vriendenkringen te komen tot de
oprichting van een partij `voor waarheid en rechtvaardigheid', die naast de liberalen en conservatieven de derdepolitieke stroming in ons land zou
moeten worden. Daarbij wilde hi' hulp krijgen van
Braunius Oeberius
enmaken van diens
oproep (17 maart 1862, vw xI, p. 42 - 43).
Ook Mimi raakte met het echtpaar Braunius Oeberius bevriend. In apri11879 was zij enkele dagen bij
g
hen te ast
in Arnhem (cf. brief van M. aan A. en C.
Merens d.d.9 april 1879, VW xix, p. 9o8-9o9).
Na de dood van zijn vrouw Ytje in 1881 ging Oeberius samenwonen met zijn schoonzuster Ymke Me yer, met wie hi'j later zou trouwen. De laatste weken
voor M.'s dood verbleef Braunius Oeberius met zijn
vrouw in Nieder-Ingelheim. Hij was aanwezig bij
M.'s *crematie te Gotha (Ymke bleef ziek te NiederIngelheim). Ook na m.'s dood bleef hij zich een 'echte' Multatuliaan noemen, omdat hi' 'den goeden
mensch Douwes Dekker, den man van Lebak, die niet
loog' ,persoonlijk gekend had (Het V aderland van 6-111892, opgenomen in Atte Jongstra, De Multatulianen,
1985, p. 96).

Brauw, jhr. Willem Maurits de-,1838 - 1898, hoofdambtenaar van Financier, in 1882 minister van
Kolonien in het kabinet Van Lynden van Sandenburg als opvolger van Golstein. In 1883 moest hi' aftreden omdat hi' ingestemd had met de verlenging
van het Billiton-contract door degouverneur-generaal. Hij was vervolgens van 1884 tot 1897 commissaris van Zeeland. Over de Billiton-affaire schrijft M.
op 19 februari 1883 aan H. de Haas:
`Geen enkel kamerlid heeft gevraagd wie eigenlyk de
tin hoort waarom tweerlei roovers aan 't vechten zyn,
of althans daarvan niet ook iets aan 'n ander toehoort?
Is dit naiveteit? Zoo naïf was Schinderhannes ook. En
wat beteekent die herhaalde verzekering dat er geen
twyfel bestond aan «de goede trouw» noch van Jakob
noch van Goltstein noch van De Brauw? Dat is gelogen. Er bestaat wel terdeeg twyfel aan die goede
trouw. Met pleizier wil ik ieder van die drie heeren in
't gerecht zeggen dat-i 'n schelm is.' (vw xxii, p. 556557)

Brave Hendrik, De-, schoolboek van Nicolaas Anslijn Nz. (1777- 1838), uit 181o. Het beleefde tussen
1810 en 1877 in totaal 6o drukken. Dit boek komt
(natuurlijk) voor in de bibliotheek van Stoffel (Idee
518, vw III, p. 293), en worth door M. verder genoemd in 'Max Havelaar aan Multatuli'(vw I, p.
458; ook opgenomen in Idee 527, VW III, p. 336).

BREDASCHE — BREMER

Bredasche Courant, startte in 1878 een bittere polemiek tussen. Leopold Hz. en R.J.A. Kallenberg van
den Bosch("Leopold Hz.). Op 17 maart 1904 nam de
krant uit Ausfremden Zungen een advertentie van M.
uit 1876 over, waarvan de Rheinische Courier opname
hadgeweigerd (vw xvin, p. 311). Deze advertentie
luidt:
`Ongelooflijk!
Van hyper sanguinistisch-optimistische zijde wordt
beweerd, dat tot plechtige viering van den verjaardag
des keizers, de kazerneklok juist op het middaguur,
gedurende een miniem deel van een seconde, zal
trachten den juisten tijd aan te geven.
Een Schwalbacherstrater.'

Bredero, Gerbrand Adriaensz-, 1585-1618, geb. te
Amsterdam. Hijgeldt als 66n van de grootste Nederlandse dichters van blijspelen en kluchten. Beroemd
zijn onder meer Klucht van de Koe (1612), Klucht van de
Molenaar (1613), Moortje (1615) en De Spaansche Brabander (161.
7)
Zijn gedichten werden verzameld in het
Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-boeck (1622).
In een bief aan P.A. Tiele d.d. 27 augustus 1875 gaat
M. uitgebreid in op de Bredero-uitgave uit 16771678, die hi' van zijn vriend cadeau had gekregen:
`En Bredero! Ik heb me al meer met hem geamuseerd
dan me eigenlyk schikt. (...) Wat me ook opmerkelyk
voorkomt, is dat ik (tot-nog-toe) by Bredero geen
spoor vind van patriotismus. Wel van predestinatiegeloof, dat-i allerkomiekst te-pas brengt in een huwelyksaanvraag! Maar op de Spanjaarden scheldt hy niet. (...)
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 strepen die hy meende noodig te hebben
voor effect. Dit is altyd zoo (...) Ik vind het vreemd dat
Bredero, blykens twee brieven van hem, vry gelieerd
scheen met den hoofschen Groot en den hovaardigen
Hooft, grootsche lui allebei. (je ziet ik dat in 't saizoen
ben van de 17 de eeuwsche woordspelingen.) (...) Ik
meen, gis, geloof byna dat al z'n données gestolen
zyn. (Dekameron, Reine de Navarre [*Marguerite
d'Angouleme], en voorts ál 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.' (vw xvii, p. 780)
Deze 'huwelyks-aanvraag', waarin de predestinatieleer een rol speelt, betreft een brief van Bredero aan
de `Godtvruchtighe, vriendelijcke, ende seer
Deuchtrijcke jonghe VVeduwe N.N.' die voor het
eerstgepubliceerd werd in G.A. BrederoosNederduytsche Rijmen (Amsterdam, 162o) en waarschijnlijk
dateert uit de zomer of het najaar van 1613 (o.a. opgenomen in: Memoriaal van Bredero; documentaire van een
dichterleven. Samengesteld door G. Stuiveling. Culemborg, 1970. ze druk 1975, p. lzo).
In een noot bij Idee zo (vw iv, p. 715-716) citeert M.
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uit deze brief. Bredero vraagt hierin een jonge weduwe haar een avond te mogen `verselschappen', waarover M. ironisch opmerkt dat die `deuchtrijcke'
weduwe waarschijnlijk de Molenaarsklucht gelezen
heeft en `alzo 't voorop zetten van die oeerbaerheit»
haar wel 'n beetje moet hebben verrast, om niet te
ze en: teleurgesteld'. Bovendien betoogt Bredero
`dat de Goddelijcke Wijsheydt alle saacken ten besten toe-schict', zo ook zijn liefdesgevoelens voor
haar die 'door het heymelijck prickelen en ingheven
Godts in myn geboren syn'. M.'s commentaar:
`We willen hopen dat de deuchtrijke weduw vriendelijk
ende godvruchtig genoeg mag geweest zyn om deur en
hart open te zetten voor 'n minnaar die zo handig wist
om te gaan met «Godt» en zo op de hoogte was van de
theologische snufj es du jour. Zeker, wie God vreest
en... op z'n brederoos weet te pas te brengen, zullen
alle weduwen medewerken ten gerieve. (...) Leve de
aardige Bredero, en 't gebruik dat by maakte van de
predestinatie!' (vw iv, p. 716)
Bredius,Jan Pieter-0811-1878, gedurende meer dan
25 jaar secretaris van de Kamer van Koophandel te
Dordrecht, van 1871-1878 liberaal lid van de Tweede
Kamer. Hi' heeft zich vooral bezig gehouden met de
ontwikkeling van de spoorwegen. In 1860 vroeg hi'
concessie aan voor zijn spoorwegplan. Dit plan
werd door Amsterdamse kringen, als zijnde zeer teg
en hun belangen, bestreden. De kwestie werd later
meermalen in verbandgebracht met Van Lenneps
bemoeienis met de uitgave van de Max Havelaar (J.
van den Bergh van Eysinga-Elias, Multatuli, Amsterdam, s.a.,p. 90-92; "J. van Lennep).
Op 24 november 1859 schrijft m. Tine dat de "Havelaarzaak volgens Van Lennep van meer belang was
dan de `spoorweg-kwestie waarover ze in de kamers
zoo lang bezig zijn geweest' (vw x, p. 135). Nadat
dezeplannen in de Eerste Kamer waren weggestemd, volgden de plannen voor de staatsspoorwegen en de doorgraving van Holland op z'n Smalst
(dit laatste als concessie aan Amsterdamsegevoelens).
Verder noemt M. Bredius in Idee452, waarin hi'
vraagt of Bredius `recht' is gedaan (vw in, p. 183).
*Holland op z'n Smalst "Spoorwegen

Bremer, Frederika-, 18o1-1865, Zweeds romanschrijfster, afkomstig uit Finland. Zij geldt als een pionierster voor de vrouwenrechten. Zij schreef romans
waarin veelal de huiselijke kring wordt geschilderd,
daarnaastpubliceerde zij verslagen van haar vele reizen. Haar werkgenoot grote bekendheid en had
g
rote invloed.
Haar roman De stiefzoon. Een verhaal werd in 1849 in
het Nederlands uitgegeven door P. Kraay, in een vertaling (uit de En else vertaling, getiteld The midnight
sun; oorspronkelijke titel: Midsommarresan) van C.M.
Mensin
g. Over dit boek schrijft M. n
in zij 'Brief aan
A.C. Kruseman':
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`Ook aan uitwendige avonturen heeft het mij niet ontbroken. Mijn eerste roman zal eene autobiographie
wezen, – maar het inwendige is de hoofdzaak. Zie
daarover eens na fr:Br: de Stiefzoon pag 75. Wat ze
daar zegt, – ze kon het wat mooijer gezegd hebben &
ik schonk haar daarvoor eenige douzij nen middernachtszonnen, – wat ze char zegt is waar. – Nieuw is 't
alwedr niet, zoo als bijna alles.' (25 februari 1851, vw
Ix, p. 118)
In `Max Havelaar aan Multatuli' lezen we dat Amsterdammers weliswaar Walter Scott, Notre Dame
de Paris, Frederika Bremer en Grandisongelezen
hebben, maar dat het schoonheidsgevoel van de Amsterdammers niet ontwikkeld is(vw I, P. 458, ook
opgenomen in vw III, p. 336).

Bremer-Snelleman, Christina-0840-1919, geb. te
Rotterdam, dochter van de Rotterdamse koopman
Christiaan Snelleman, zuster vanJohan Francis
Snelleman(geb. 24 december 1852). Zij trouwde op
31 juli 1861 met de muzieluneester Joh. B.H. Bremer
(1830-1890).
In maart 1878 bezocht zij een lezing van M., waarna
zij hem schriftelijk om een ontmoeting verzocht. M.
schrijft haar op 22 maart dat hi' van plan was haar
de volgende dag te ontmoeten, maar daar van of te
zien vanwege keelpijn (vw )(Ix, p. 36z, 370) Zij behoort tot de kring rond Gosewina C. de Haas-Hanau, allen enthousiast Multatuliaan en regelmatig
corresponderend met M. en Mimi. In juli 1884 leidt
een bezoek van haar en haar man in Nieder-Ingelheim, waarschijnlijk we ens `opdringerige welmeenendheid van zoogende «geestverwanten»' tot ruzie
met M. waarop deze zijn gasters de deur wijst (vw
xxm,p.187).

Brennus, aanvoerder van de "Galliers, die de Romeinen overwonnen aan de Allia (390 v.Chr.). Hi' veroverde vervolgens Rome waarna hi' bereid was om
zich teen een afkoopsom terug te trekken. Daartoe
wierp hi' volgens de overlevering zijn zwaard op de
weegschaal waarbij hi' `Vae Victis' (Wee de overwonnen) uitriep. Vandaar dat M. spreekt van 'het zwaard
van Brennus'(Opregte Haarlemsche Courant van 25 november 1868; vw xm, p. 232). In MI van zijn betogen over politiek schrijft M. vergelijkenderwijs dat
`gerust z'n gang [kan] gaan',
want ' CaBrennus
de
millussen ["Camillus] zyn van honk gejaagd!' (Idee
998, VW VI, p. 228).

Brest van Kempen, Carel Pieter-0815-1865, geb. te
Amsterdam, vertrok in 1834 naar Indie, waar hi' achtereenvolgens kommies en secretaris in de residentie Banjoemaas, secretaris van de residentie Batavia
(1843-1847), assistent-resident van Madoera (1847),
adjunct-secretaris van het Gouvernement (mei-augustus 1851), en resident van Menado (1851) werd.
In 1890 publiceerde Kielstra een artikel in De Gids,
waarin hi' meedeelt dat Brest van Kempen pioniers-
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werk had verricht op het eiland Madoera. In De Tijdspiegel van 1893 vermeldt Kielstra dat Brest van KemP zeer flunk was opgetreden teen de resident van
Madoera om de bevolking uit een `zeer beklagenswaardigen toestand' te halen.
In 1854, 1855 en 1857 was Brest van Kempen respectievelijk resident van Riouw, Bantam en Djokjakarta. In Djokjakarta be on hi' te lijden aan psychische
stoornissen, die in 1863 zo ernstig werden, dat hij,
we ens `zinsverbijstering' met ziekteverlof naar Nederland vertrok. Hi' overleed op 4 februari 1865 in
het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te
Utrecht.
Hi' werd door DD. als *Slijmering – een `slijmerige'
ambtenaar die voortdurend trachtte op goede voet
te blijven met de regent en het gouvernement – onsterfelijk gemaakt in de Max Havelaar .
Brest van Kempen wilde dat DD. zijn aanklacht tegen de regent zou intrekken. Tegen deze mentaliteit kwam DD. in opstand en wees zijn superieur op
ditgedrag, getuige de missive van 25 februari 1856,
die Brest van Kempen onderweg naar Rangkasbetoeng bereikte toen hi' DD. wilde bezoeken in verband met diens aanklacht. Hierin schrijft DD. onder
meer dat hi' 'de meeste hoogachting' voor hem
heeft, `dock ik ken dengeest, dien men den geest
van 0.I. ambtenaren zou kunnen noemen en dien
geest bezit ik niet' (vw ix, p. 509).
Voordat Brest van Kempen de directe chef werd van
DD. als assistent-resident van Lebak, hadden hun
we en elkaar al twee keer gekruist. Als secretaris
van de residentie Batavia trad Brest van Kempen op
als ambtenaar van de Burgerlijke stand bij de huwelijksafkondiging van DD. en Tine op 8 apri11846 (vw
vm,p. 675). Het huwelijk werd voltrokken op to
aril.
P
In 1851 werd Brest van Kempen benoemd tot resident van Menado, als opvolger van *Scherius. De
verhouding tussen de resident en de assistent-resident DD. was niet slecht. Op de heen- en terugreis
naar en van Lebak vond de laatste met zijn gezin
gastvrijheid ten huize van Brest van Kempen te Serang. Pas later heeft bij DD. de mening postgevat dat
Brest van Kempen niet vrij stond tegenover de regent omdat deze hem `meiden' leverde ("Hasselman). In(de later toegevoegde) noot 182 bij de Max
Havelaar schrijft DD.:
`Het zou 'n verkeerden indruk hebben gemaakt, indien ik, by 't verlaten van Bantam, blyk had gegeven
in onmin met den Resident te zyn, wat dan ook werkelyk het geval niet was. maar zeker zou dit wdl 't gevalgeweest zyn, indien ik toen al de motieven had
ekend die hem bewogen moordenaars en dieven de
g
hand boven 't hoofd te houden.' (vw 1, p. 373)
Toen DD. zijn aanklacht teen de regent en diens
schoonzoon, de demang van Paroengkoedjang, indiende(vw Ix, p. 502-504), weigerde Brest van KemP aan zijn voorstellen gevolg te geven en eiste
eerst opening van zaken. DD. weigerde dit. Brest van
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Kempen reisde toen naar Rangkasbetoeng, waar hij
op 26 februari 1856 alsnog probeerde om DD. op anderegedachten te brengen. Ook bracht hij de regent
een bezoek, waarbij hij hem tweehonderd gulden
aanbood om de ontvangst van diens neef, de regent
van Tjandjoer, te kunnen bekostigen. Dit kwam DD.
pas later ter ore; hij vatte het op als tegenwerking
van zijn chef, omdat de regent op deze manier in
staatgesteld werd zijn klagers tot zwijgen te manen. Op aandringen van DD. werden de stukken
voorgelegd aan gouverneur-generaal Duymaer van
Twist. Toen deze afwijzend beschikte en bij "kabinetsmissive (vw Ix,p. 578-579) DD. ernstig terechtwees, vroeg deze op 29 maart 1856 ontslag aan.
Alvorens de ontslagaanvraag door te zenden, trachtte Brest van Kempen DD. nog te overreden van deze
daad of te zien omdat dit noodlottige gevolgen zou
kunnen krijgen. DD. liet zich echter niet vermurwen.
In opdracht van de opvolger van Duymaer van
Twist, Pahud, bracht Brest van Kempen op 20 s e
tember 1856 verslag uit van de toestand in Lebak
(vw ix,p. 641-654). Hi' erkende dat er buitengewone
herendiensten warengevorderd, maar zag de komst
van de regent van Tja
ndjoer als een verzachtende
omstandigheid. Bovendien gaf hij toe dat er op de
klagers invloed was uitgeoefend, de oorzaak zou
echtergelegen zijn in 'de ongewone wijze, waarop
de klagten in den aanvang zijn behandeld' (vw ix, p.
646), door DD. wel te verstaan. Verder stelde hij vast
dat de demang, Raden Wira Koesoemo, zich, evenals de andere districtshoofden, schuldig had gemaakt aan misbruik van macht. Hi'j stelde voor
om hem `we ens herhaaldelijk van bestuurswege
ondergane berisping' als districtshoofd te ontslaan
(vw ix,p. 654). De regent verontschuldigde hij en
hij adviseerde om diens voorschot vanfi65o,-kwijt
te schelden en hem voortaan beter te bezoldigen
(vw Ix,. 652). De directeur der Kultures, "S.D.
Schiff, sloot zich in een missive `handelende over
het ontslaan en berispen van eenige voorname en
minder inlandsche Hoofden in de afdeeling Lebak'
(vw Ix,. 655-657) bij deze voorstellen van de resident aan.
Op 21 november 1860 vroeg Brest van Kempen de
gouverneur-generaal toestemming om de officiele
bescheiden te mogen raadplegen om 'de door den
gewezen Indischen ambtenaar E. Douwes Dekker in
het onlangs uitgegeven werk, getiteld «Max Havelaar» enz. zoo op hem als op de geheele Indische Regering geworpen blaam te logenstraffen' (vw x, p.
362-363). Brest van Kempen kreeg toestemming om
de stukken te raadplegen, maar mocht niets openbaar maken 'clan na verkregen magtiging van de Regering (vw x, p. 367-368).
Tot een openbare verdediging met bewijsstukken is
het nooitgekomen: minister Comets de Groot van
Kraayenburg achtte dit niet raadzaam (8 februari
1861, vw x, p. 393).
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Na zijn ontslag heeft DD. nog enige tijd met Brest
van Kempen gecorrespondeerd. Deze brieven zijn
niet bewaardgebleven. In de Ideal? (vw vi, p. 140) refereert DD. aan deze brieven, die het bewijs leveren
dat hij ook na zijn ontslag in Indie geacht werd.
"H..J
Lion
(Lit. P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979, p.
463).
Brief aan A.C. Kruseman, In 1851 stuurde DD. vanuit
Menado een zeer uitgebreide brief aan zijn j eugdvriend "A.C. Kruseman, die inmiddels eengerespecteerd boekhandelaar-uitgever te Haarlem was geworden. Deze `praatbrief van 44 pagina's werd
geschreven tussen 24 februari en 6 mei (vw Ix, 114200; zie ook Paul van 't Veer, Het Leven van Multatuli,
1979, p. 239 e.v.). DD. hoopte hiermee een begin aan
zijn schrijverschap te maken.
In de brief warengedeelten uit de *Losse Bladen uit het
Dagboek van een Oud Man opgenomen. Dit `Dagboek'
uit Menado werd3o ja
ar later door Kruseman ter
handgesteld aan *C. Busken Huet, die een deel ervan opnam in zijn schets `Multatuli' voorJan ten
Brinks Onze Hedendaagsche Letterkundigen (1883-1887).
De brief werd in 1948 teruggevonden.
*Gedichten van Multatuli
Brief aan degouverneur-generaal Duymaer van
Twist,
1.van 9 apri11856, geschreven in Lebak, 5 dagen nadat DD. zijn ontslag gekregen had. De brief is nooit
verzonden of openbaargemaakt, totdat Du Perron
hem terugvond en publiceerde in De man van Lebak
(1937, p. 272). Du Perron kreeg via G.M.G. Douwes
Dekker te Bandoeng,
een kleinzoon van Jan Douwes
Dekker een afschrift in handen,
gemaakt door een
inlandse klerk. Een afschrift van DD. ' S eigen hand is
in het bezit van het Multatuli-Museum. Hierin ontbreken drie bladzijden. De in vw ix (p. 603-617) opgenomen versie is samengesteld op basis van beide
afschriften.
2. van 23 mei 1856, geschreven in Batavia op de vooravond van het vertrek van Duymaer van Twist naar
Nederland. DD. vraagt nog 6enmaal een ogenblik gehoor. In vw Ix. 634-635) is het (onvolledige) ontwerp van deze brief opgenomen. Op de eerste
bladzijde heeft DD. later aangetekend: Tit is het
koncept waarvan ik de naauwkeurigheid niet waarborg (Max H. DD ' . Deze brief werd door DD. verwerkt in de Max Havelaar (vw 1,p. 290-291).
Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste, geschreven in januari 1858 te Brussel. De brief is het
eerste openbare document in de *Havelaarzaak en
werd na het verschijnen van de Max Havelaar gepubliceerd in De Tijdspiegel van oktober 1860, voorafgegaan door `Max Havelaar aan Multatuli'. Later werd
de brief ook opgenomen in Indrukken van den Dag (nr.
1), en in de V erspreide Stukken (vw 1, p. 391 e.v.).

68

herinnert hierin aan zijn optreden te Lebak en
besluit zijn brief als volt:
`Het verzoek dat ik Uwer Exc. te doen heb, is dit: de
herhaling myner bede om dezen brief en de daarby gevoegde stukken aandachtig te lezen, en my wel te willen antwoorden op de vraag: of Uwe Exc. daarin niet
aanleiding vindt, my te ondersteunen in de pogingen
die ik wil aanwenden om op de meest eervolle wyze weder te mogen intreden in Nederlands-Indische dienst?
DD.

MAAR, EXCELLENTIE, ANDERS DIENEN DAN IK TE LEBAK
DIENDE, KAN IK NIET. ' (VW I, p. 419)
Als bijlage voegde hi' de stukken toe, die hi' destijds
geweigerd had aan Brest van Kempen te overleggen.
"Duymaer van Twist heeft nooit op dit schrijven gereageerd. De laatste noot uit 1865 luidt dan ook:
`Antwoord toch eens eindelyk, meester AlbertusJakobus Duymaer van Twist. Antwoord toch eens!' (vw I, p.

429)-

Brief aan de kiezers te Amsterdam, titel van een
brochure van M. in 1859 uitgegeven door J. de Ruyter(vw x, p. 170). De volledige titel luidt: Brief aan de
kiezers te Amsterdam, omtrent de keuze van een afgevaardi de in verband met Indische specialiteiten en batige saldo's. M. schrijft hierin onder meer dat er vaak
onwaarheden zijn in de gegevens die door het Ministerie van Kolonien aan de Kamer overhandigd
worden. Daarbij houdt men de Kamer vaak bezig
met onderwerpen die de aandacht afleiden van belangrijke zaken. Hi' gelooft:
`dat er een man nodig is van studie, maar niet van studie alleen, een man van praktyk, doch niet alleen van
praktyk (...) een man, die hetgoede voorstaat door het
streven naar waarheid (...) iemand eindelyk, die ondervinding heeft, bekwaamheid, moed, en, dit vooral, een
man, die een hart bezit!...' (vw I, P. 448)
De brief werd later integraal opgenomen in "`Aan de
stemgerechtigden in het Kiesdistrikt Tiel'.

Brief aan de kiezers van Nederland, opgenomen in
de Minnebrieven (vw II, p. 75-83, p. 120-147). M. laat
hierin het belang van Indie voor Nederland zien. Indie zou zodanig bestuurd moeten worden dat de
kans van verliesgering is, temeer daar Frankrijk en
En eland zich gereed maken voor een strijd om Indie, aldus m.:
`En Frankryk en En eland zullen eerlang Insulinde nodig hebben! 't Zal de vraag niet wezen, wie trachten zal
het te nemen. De vraag voor Nederland is: of 't goed is het
te laten nemen door wien ook? Ik vertrouw dat gy volmondig peen zegt op die vraag.' (vw ii, p. 83)
De verdediging van Indite is echter onmogelijk als de
bevolking gemene zaak maakt met de aanvallers.
Daarna volgen als even zovele ernstige waarschuwin en de *bewijzen dat de Javaan mishandeld
wordt(vw ii, p. 121 e.v.). M. herhaalt het advies dat
hi' eerder al in zijn *`Brief aan de kiezers van Amsterdam'gegeven had:
'II(geloof dat er een man nodig is van studie, maar niet
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van studie alleen, een man van praktyk, doch niet alleen
van praktyk; een man, die het yolk in Indie kent, die
daaronder en daarmede geleefd heeft, die tevens echtergenoeg man van wetenschap is, om niet door zyn
praktische richting geleid te worden op bloot empirischgebied; een man, die hetgoede voorstaat door het
streven naar waarheid; iemand, die (...) durft en kan aantonen, hoe diep de wonde is, die er kankert aan ons
Staatsbestuur; iemand eindelyk, die ondervinding
heeft, bekwaamheid, moed, en, dit vooral, een man die
een hart bezit!...' (vw ii, p.144)
Maar eigenlijk moet de Nederlander door aan 'den
Javaan te mishandelen tot hy opstaat...' , en zich volzuigen `aan welvaart... Overvol... meer dan vol... tot
gy berst!':
`De opgave voor my is alleen, later te kunnen tonen
aan de javanen en aan Europa, dat ik u gewaarschuwd
heb... Waarvan ik acte neem by dezen.' (vw II, p. 146147)
*neutraliteit

Brief aan de Minister van Kolonien, *Loudon
Brief aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt
Tiel, *Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt
Tiel

Brief aan den Heer E. Douwes Dekker, van Jacob
van Lennep, geschreven rond 2,7 januari 1862, in hetzelfde jaar als brochure uitgegeven door J. de Ruyter, de uit ever van de MaxHavelaar (vw x, p.
560-575). De brief handelt over het eigendomsrecht
van de MaxHavelaar. In een persoonlijke brief aan
M. schrijft Van Lennep hierover: `Mijn gedrukte
brief was dan ook niet zoo zeer een beroep op «'t
geeerde Publiek,» als een beroep op u zelven, en dat
het niet vergeefs is gedaan, zie ik uit den toon van
Uw brief. Zoo schrijft men niet aan iemand, door
wien men waant bestolen te zijn.' (wsch. 3 februari
1862, vw x, p. 583). Van Lennep refereert hier aan
de brief van M. van 29 januari 1862, waarin deze
schreef:
`De hoofdindruk dien Uw schrijven op mij maakt, is
deze: Gij en ik zijn te goed om Publiek te amuseren
met een assaut. Wat ik doen zal weet ik nog niet. Antwoorden Ian ik, maar ik ben beschaamd over het
«mooi!» dat ik wacht. Uw brief is ook «mooi». 't Doet
mij 't effect alsof twee fatsoenlijke menschen onaamgenaamheden hebben in een kroeg.' (vw x, p. 576)

Brief aan den Koning,
1. Briefgericht aan koning *Willem HI, geschreven
in Brussel op 18 januari 1860 (vw x, p. 193-198), voor
het verschijnen van de Max Havelaar. Doel van de
brief was niet om medelijden te wekken maar om
recht te verkrijgen. M. maakt hierin tevens melding
maakt van het slot van de MaxHavelaar. Verder wijst
hi' de hem door minister *Rochussen aangeboden
betrekking in de West af, maar over een dergelijke
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functie in Oost-Indie schrijft hi': `Eene eervolle
plaatsing däär, zou het principe kroonen dat ik heb
voorgestaan.' (vw x, p.197). Hi' zou zo'n aanbod
dankbaar aannemen As dat hem in staat zou stellen
`degrondbeginselen te doen zegevieren welker verdediging mij mijn bestaan heeft gekost', echter ' zonder de zegepraal dier grondbeginselen, begeer ik
arm te blijven'. De brief besluit met de wens: 'God
behoede Uwe Majesteitr. De koning heeft nook geantwoord.
2. Briefgericht aan koning Willem HI, geschreven in
Brussel op 5 mei 186o (vw x, p. 227-228), kort nadat
de Max Havelaar van de p
ers was gekomen. Deze
brief wasgevoegd bij een door M. aangeboden exemplaar van de Max Havelaar , `een werkje waarin ik een
kleingedeelte ophef van de gordijn die daarginds
veel verkeerds bedekt. Mot die poging niet te vergeefs wezen!'.
Deze en bovenstaande brief werden in 1910 uitgegeven onder de titel Multatuli aan den koning (186o); twee
rekesten voor het verschijnen van den Max Havelaar aan
Z.M. Koning Willem III gericht. Met een aantekening
van mr. C.Th. van Deventer. s.l. (overdruk uit De
Gids 2 (191o),p. 185-198; ook opgenomen in: Publicaties over Multatuli in reprint. s.1., s.a., p. 189-204)
3. Open brief aan koning Willem in, opgenomen in
de eerste bundel Ideeen (Idee331, vw n, p. 515-516),
waarin M. ingaat op het onbeantwoord blijven van
beide bovenstaande brieven. Hi' schrijft hierin verder dat de verschijning van de Max Havelaar nog niet
tot verbetering van de toestand in Indie heeft geleid. De enige die er wel jets aan gedaan heeft, is luitenant-generaal *Van Swieten, die in zijn dagorder
(gedateerd 5 oktober 1860) het verbranden van inlandse dorpen heeft verboden. M. biedt de koning
een exemplaar van de eerste bundel Ideeen aan, waarin deze dagorder is opgenomen (Idee 304, vw H, p.
495-497)4. Brief aan den Koning, geschreven door M. in september 1872 en door G.L. Funke als brochure uitgegeven in oktober van datzelfde jaar. De volledige titel
luidt: Brief van MULTATULI aan DEN KONING over de
Openingsrede (vw v, p. 679 e.v.; ook Idee 982, vw vi,
p. 215-218).
M. behandelt hierin de troonrede van 1872 en vooroorlog ("Atjeh). Bovendien beweert
spelt de Atjehhi' dat zijn tijd andere mannen nodig heeft dan ministers 'die evenmin op de hoogte hunner roe in
zyn als de Kamers zelf (vw v, p. 681).

Brief aan den voorzitter van het Demokratisch
Con es, "congres 3.
Brief aan Ds. W. Francken Az., *Francken Az., Walraven

Brief aan H. HOveker, "Hkiveker, Henricus
Brief aan Mr. J. van Lennep, geschreven op 5 mei

1860, vlak voor de verschijning van de MaxHavelaar.
Hierin was opgenomen een eigenhandig afschrift
van DD. 's 'Brief aan den Koning'. Een facsimile hiervan verscheen in het weekblad De Amsterdammer van
1 mei 1910 (vw x, p. 226).

Brief aanQuintillianus, * Braunius Oeberius, Nicolaas

Brief van een leerling, In Idee 113 schrijft M. een
brief van een `...leerling, enz.' te hebben ontvangen,
die hem 'in den naam
vane
Christus
den gekruisten' hoogmoed verwijt. M. vraagt zich of hoe
het mogelijk is dat iemand die nog niets gepresteerd heeft, zo'n brief durft te schrijven. Zijn antwoord aan de leerling luidt: `Wys denzulken 't kleed
van kemelvel, dat ge versleet in de woestyn.' (vw H,
ID - 336).

Brief van Merano, *Merano
Brief van N.N., `voornaam Schoolmeester in Noort
Holland aanjuffr. N.N. weduwe van een voornaam
Boekhandelaar binnen Amsteldam, over het drukken van zeker Schoolboek'. De briefschrijver verzet
zich hevig to en spellingsvernieuwing. De brief
werd door M. opgenomen in Idee 1064, waarin hi'
op het onderwerp "spelling ingaat (vw vi, p. 67868o).

Brieven vanJunius, serie anoniem gepubliceerde polemische artikelen in Thepublic Advertiser (1768-1772),
waarin de En else regering het moest ontgelden. Sir
Philip Francis (1740-1818), een ambtenaar van het
Departement van Oorlog en later lid van de regering
in Bengalen, was de auteur ervan. *Mirabeau

Brieven van Multatuli (postuum gepubliceerd),
1. Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van
zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr.
Douwes Dekker, Geb. Hamminck Schepel, Amsterdam (W. Versluys), 1890-1896, 10 dln.
Na de verschijning van *Theodoor Swart Abrahamsz' Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Eene ziektegeschiedenis, besloot Mimi tot de uitgave van M.'s
brieven. De tien delen bevatten niet alle brieven, en
vaak zijn deze incompleet afgedrukt. De verschillende delen beslaan diverseperiodes, waarbinnen de
brieven op correspondent zijn gerangschikt.
Na de verschijning van deze uitgave kwam E. Douwes DekkerJr. op teen het openbaarmaken van de
brieven aan zijn moeder. Hi' beweerde dat Mimi
niet de eigenares van deze brieven was (Prof. Eduard.
Douwes Dekker, Kermispret en correspondentie over Multatuli's Brieven, Edam 1891; overdruk uit de Tribune,
28 januari 1891). Mr. Tromp Meesters kwam tot dezelfde slotsom en stelde dat "mr. W. Paap,
Mimi's
raadsman, bewustgelogen had over het, door zijn
toedoen, wederrechtelijk laten verdwijnen van de
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brieven uit de nalatenschap (De Waarheid over Multatuli en zijn gezin, door de schoondochter, 's-Gravenhage, 1939, p. 381). Hi' vervolgde met de mededeling,
dat Mimi f3000 had ontvangen voor het rangschikken van de brieven en noemde haar tedrieglijk, listig en baatzuchtig' (a.w., p. 382).
Deze brievenuitgave leidde in de pers tot een meer
algemene discussie over de vraag of deze uitgave
vanpersoonlijke correspondentie M.'s nagedachtenis niet bedoezelde, zie bijv. A.J. (ps. van Lodewijk
van Deijssel) Multatuli (Bussum, 1891).
2. Multatuli .Bri even. Bijdragen tot de kennis van
zijn Leven, gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Scheel.
Tweede, herziene
P
Uitgaaf. Amsterdam, 1912, 10 delen. Uitgegeven
door de Maatschappij voor goede en goedkope Lectuur.
De oorspronkelijk brievenverzameling is in deze uitgave onder meer aangevuld met brieven uit Het leven
vanJacob van Lennep (uitgegeven door diens kleinzoon) en brieven van Conrad Busken Huet (door
diens zoongepubliceerd in De Gids, 1910). Het tiende
deel bevat een register op personen en onderwerpen.
3. Multatuli, V olledige Werken, dl. viii e.v., Amsterdam, Van Oorschot 1954-1994. Deze uitgave werd
tot en met deel 17 bezorgd door Garmt Stuiveling;
vanaf deel 18 door H. van den Bergh en B.P.M. Donelmans. De volledige correspondentie van M. (voor
g
zover beschikbaar) is hierin opgenomen en van annotaties voorzien. *Volledige Werken
4. In de loop der jaren zijn nog talrijke andere brievenuitgaven verschenen. De belangrijkste zijn:
Brieven van Mevrouw E.H. Douwes Dekker-Van Wijnbergen aan Mejuffrouw Stephanie Etzerodt..., uitgegeven
door dr.Julius Pee. 's-Gravenhage, 1895;
Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W . Roorda van Eysin a. Uitgegeven door M. Douwes Dekker geb.
Hamminck Scheel. Amsterdam, 1907. (bevat brieven uit deperiode 12 december 1870 – 22 augustus
1886);
Multatuli, Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden.
Met aanteekeningen in het licht gegeven door dr. Julius Pee. Amsterdam, 1941. (bevat brieven uit de periode 1 februari 1878 – 11 april 1881);
Brieven van Multatuli aan Mr. Carel V osmaer, R.A. Kallenbergvan den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma. Naar het
oorspronkelijke uitgegeven door dr. Julius Pee.
Brussel/Rotterdam, 1942. (bevat brieven uit de periode5 augustus 1866 – 3 september 1886);
Keur uit de brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien door dr.
Julius Pee. Amsterdam, 1944. (bevat brieven uit de
periode 28 september 1845 – zo oktober 1886);
Briefwisseling tusschen Mutatuli en G.L. Funke. Uitgegeven door dr. G.L. Funke. Amsterdam/Antwerpen,
1947. (bevat brieven uit de periode 24 juli 1871– 29
februari 1887);
Multatuli, Brieven aanJ. Waltman Jr. Met een inleiding en aanteekeningen door Henri A. Ett. Amster-

dam, 1947. (bevat brieven uit de periode 19 oktober
1872 – 27 maart 1882);
Multatuli, Twee brieven uit Menado. Met een inleiding
en aantekeningen door Henri A. Ett. Amsterdam,
1948. (bevat twee brieven aan A.C. Kruseman d.d. 2,4
februari – 6 mei 1851 en 15-22 november 1851);
K. ter Laan, Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en De Raaf. Met brieven van en over M. Leiden,
1949. (bevat brieven van M. uit de periode 6 mei 1876
– januari 1878);
Multatuli, Liefdesbrieven. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Paul van 't Veer. Amsterdam,
1979. Prive domein nr. 54;
Brieven van Multatuli. Gekozen door H. Brandt Corstius. Amsterdam, )990.
Verder verzorgde Wilhelm Spohr in 1906 een grote
brieveneditie in Duitse vertaling (Frankfurt am
Main: Riitten & Loening).
ten-,1834-1901, literatuurhistoricus, criticus enprozaschrijver. Hi' promoveerde in 1860 in
de theologie, vertrok naar Indie en werd te Batavia
huisleraar(1860-1862). Terug in Nederland was hi'
leraar Nederlands aan de HBS in Den Haag en vanaf
1884 hoogleraar Nederlandse literatuurgeschiedenis in Leiden. Van 1873 tot 1886 was hi' tevens redacteur van het tijdschrift Nederland.
In 1859 schreef hi' een studie over het Nederlandse
blijspel, getiteld G.A.Brederode, dat hi' opdroeg aan
Jacob van Lennep, de uit ever van Vondel. Hi' hoopte met deze uitgave de bestudering Bredero's werken te stimuleren. Een vroegere versie van deze
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studie had Ten Brink ingestuurd op een prijsvraag,
en werd bekroond door de Groninger Akademie.
Ten Brink heeft zeer veelgepubliceerd, o.a. novellen, literair-historische studies, essays en kritieken.
Oostndische
Dames en Heeren.
I
In 1886 verscheen zijn
Hi' werd om zijn ouderwetse opvattingen fel bestookt door de mannen van De Nieuwe Gids, onder
wie Paap. Tot zijn laatste werk behoort de geillustreerde Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
(1899). Omvangrijk was ook zijn Onze Hedendaagsche
Letterkundigen (1883-1887), met zeer belangrijk bioen bibliografisch materiaal, waarin een bijdrage van
"C. Busken Huet over M. (afl. io, 1885) is gepubliceerd.
In 1861 schreef Ten Brink onder hetps. Jan van Houten het artikel 'De keerzijde van de medaille. Een
pendant voor DroogstoppeP in De Tijdspiegel (dl. II,
p. 225-233), onder het ps. Alexius van Staden publiceerde hi'j zes ar
ja later het artikel 'Over Multatuli'
in het tijdschrift Nederland (jrg. 2,1867, p. 379-381).
M. schrijft C. Busken Huet op 14 augustus 1867 over
het laatste artikel:
`Gister avend ontving ik een overdrukje uit de «Neder-

van Staden, waarin o.a. die
de Geyter van Antwerpen wordt gehavend, omdat

land», een stuk van Dr. A.
arme

hy my zoo indehoogte steekt, of liever omdat hy zoo
laag neerziet op Bilderdyk, Beets en v Lennep. Ko-
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miek! En de Geyter en van Staden zouden van my de
wind van voren krygen (style marin) indien het kon tepas komen dat ik my met zoo'n stryd bemoeide. (...)
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.'
Hi'j voegt hier sacastisch aan toe: 'De man zal 't vêr
brengen, want hy weet aan ieder kant te pryzen.'
(vw XII, p. 359-360).
S.E.W. Roorda van Eysinga schrijft M. op 8 juni 1872
dat Ten Brink hem in Leuven verteld had dat `gij
waart zoo oop» van de vrouwen, dat gij niets meer
met depen kondet voortbrengen' (vw xv, p. 2,45).
In De Nederlandsche Spectator van 13 maart 1875 (vw
xvii,. 51)7
schrijft
Ten Brink een lovende recensie
van de derde voorstelling van Vorstenschool in Rotterdam. Hi'j spreekt van `warme dankbaarheid voor
Multatuli, die met Vorstenschool een deel onzer nationale eer heeftgered' door het eerste oorspronkelijke
Nederlands drama van de negentiende eeuw te
schrijven (vw xvii,p. 519).

Britschka, Pools open rijtuig waarmee de Kopperliths naar hun buitengingen (vw vii, p. 469). "buitens

Brits-Indie, "Cawnpore
Broens jr., Gerrit-, 1813-1880, uit ever en journalist,
hoofdredacteur van Het Nieuw A msterdamsch Handelsen Effectenblad en van de "Omnibus, dat door hem
gefinancierd werd. Broens publiceerde onder het ps.
Hagiosimandre. Zijn stukken voor Het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad bundelde hi' in Papillotten van Oom Geurt (186z), waarin ook M.'s satire
Japanse Gesprekken werd opgenomen, die al eerder in
Het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad was
geplaatst. Van Broens zelf werden hierin opgenomen: Grillen van Gijsbert Karel Bamboe (1862): 1. Die Dominee; 2. Koffy-ontmoetingen en
koffy-ontboezemingen; 3. Koffy-wensch aan de firma Last & Co;. Koffy-nieuwtjes. De bundel (2 dln.)
werd niet in de handelgebracht, maar werd alleen
onder vrienden verspreid.
Op 2 november 1861 verscheen bij R.C. Meijer
Broens' brochure Max Havelaar! Een beroep op de Nederlandsche vrouwen (ook verschenen in Het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 6 december 1861; ook
opgenomen in Papillotten van Oom Geurt), waarin
Broens de Nederlandse vrouwen opriep om M. financieel te steunen. In Het Nieuw Amsterdamsch Handelsen Effectenblad van 6 december 1861 herhaalt hij, teleurgesteld door het feit dat hi' nauwelijks respons
heeftgekregen op zijn brochure, deze oproep:
`Het was niet een beroep om aan Multatuli Geld, maar
om hem door dit middel Regt te verschaffen. Want dit
is kostbaar. Het Regt is duur, vreesselijk duur, en daarom beriep ik mij op u, Nederlandsche vrouwen! Daarom
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schreef ik die brochure. Ik hoopte veel, zeer veel hulp
van u, rijke en magtige vrouwen, waarvan er zoo velen
hier worden gevonden.' (vw x,p. 522)

Bronsveld, Andries Willem-, 1839-1924, geb. te Harderwijk, predikant en later 66n van de leidsmannen
van de Christelijk Historische Unie. In zijn Rijmpjens
(1864) bestreed hi' De Genestet, Busken Huet, Pierson en andere Modernen. Vanafi868 was hi' redacteur van het tijdschrift Stemmen voor Waarheid en
Vrede (evangelisch tijschrift, dat van 1864 tot 1915 bestond en een voortzetting was van De Boekzaal der geleerde wereld). In dit bladpubliceerde hi' in 1873 erg.
10, p. 128-137; vw xv, p. 614-620) het artikel `Een denker (Multatuli)', waarin hi'j met name bezwaar
g
maakte teen
M.'s brief aan mevr. "Pruimers.

Brood- Vlees- en... Genotoorlog, "Jacquerie
Brooke, sirJames-9 1803-1868, Engels koloniaal, die
de radja van Serawak hielp in diens strijd to en oproerige Dajaks. In 1841 volgde hi' de radja op. Verder
wist hi' in 1846 het eiland Laboean voor En eland te
verwerven, waarvoor hi'j in de adelstand verheven
werd. In 1857 brak er een hevig oproer uit onder de
Chinezen van Serawak, waarbij hi' zijn bezittingen
verspeelde. In 1858 keerde hi' moedeloos naar Engeland terug en belastte zijn neef met het bestuur van
Serawak. Hetgeslacht Brooke zou daar nog tot 1946
regeren.
Het optreden van Brooke heeft no al wat onrust veroorzaakt in Nederland, dat tot dan toe een `onthoudingspolitiek' in de gewesten buiten Java voerde,
maar nu over in tot systematische uitbreiding van
hetgezag aldaar. In noot n6 (1881) bij Max Havelaar
verwijst M. naar Brooke's optreden. Daar noemt hi'
de benoeming van Weddik totgouverneur van heel
Borneo een `armzalige kunstgreep', gelet op de vestiging van Brooke te Laboean(vw I, P- 349)-

Brooshooft, Pieter-0845-1921, studeerde rechten en
le de zich vervolgens toe op allerlei journalistieke
activiteiten. Hi'j was o.a. redacteur van Onze Tolk
(1874-1875), De Liberaal (1876) en De Locomotief(18871892;1889-1917) te Semarang. Hi' publiceerde verder
de roman Nicht 4886), het toneelstuk Zijn mei sje komt
nit! (1883), dat een beeld geeft van het Indische leven, en een Geschiedenis van de Atjeh-oorlog (1887). In
Vox Studiosorum erg. 8, 1872-1873) schreef hi' het driedelige artikel `Multatuli, de Natie en Thorbecke'
(vw xv,. 635-641 en p. 675-681). Hierin prijst hi' M.
om diens optreden in Lebak, maar hi' meent wel dat
M. veel sympathie bij de natie verspeeld heeft door
ze `zijne verachting in het aangezicht te slingeren'
en zichzelf te beschouwen `als een gigant te midden
van een troep ellendige dwergen'. Vervolgens verdedigt hi' de staatsman Thorbecke door te wizen op
het een deze allemaal tot stand gebracht had. Hi'
vindt M.'s argument in de Ideeen dat deze verande-
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ringen 'elders sedert lang waren ingevoerd' niet geldig. Brooshooft was mederedacteur van Onze Tolk
toen het blad `Onkruid onder de tarwe' van "J. van
Vlotenplaatste. Hi' distantieerde zich in het blad
van de wijze waarop Van Vloten schreef over M.'s
tweede huwelijk (vw xvii, p. 679).
In 1882 werd hi' door het Huldeblijk-comitd aangeschreven met het verzoek in Indie een zelfstandige
inzamelingsactie te organiseren. Brooshooft reaeerde hier, met de nodige reserves ten aanzien van
g
M.'s `sympathie voor den Javaan', positief op in de
Soerabaya Courant (vw xvii, p. 226-230). Hi' schreef
daarop in dezelfde krant, onder het ps. Pdbd, het artikel `Denken en handelen(Poging tot oplossing
van het Multatuli-raadsel.)', waarin hi' M.'s lout
van lichtgeraaktheid' op psychologisch-fysiologischegronden toeschrijft aan 'de drang van de la ere
natuur' die de `heldere werking der hersenen' verstoort(vw xxii, p. 2,52-2.57). Deze these werd later
door *Theodoor Swart Abrahamsz' in diens Ziektegeschiedenis verder ontwikkeld. In De Beweging van 1908
publiceerde hi' vervolgens het artikel `Middelpuntvliedende Mannen' over M., C. Busken Huet en
S.E.W. Roorda van Eysinga. Hi' schreef dit stuk naar
aanleiding van de verschijning van de briefwisseling tussen Roorda van Eysinga en m.: 'twee onsterfelijken', die elkaar in deze brieven ophemelen
terwijl de rest van de wereld bestaat uit `schurken,
domkoppen en malloten', aldus Brooshooft.

Brouck&e, Charles Mariajoseph Ghislain de-,
Brugge 1796 – Brussel 1860, werd in 1831 minister
van Binnenlande Zaken(belast met de portefeuille
Oorlog), vervolgens hoogleraar aan de universiteit
van Brussel en later aan de Handelsschool, oprichter
van de Banque de Belgique (1835). Van 1848 tot zijn
dood was hi'j burgemeester van Brussel.
M. brengt hem ter sprake in Idee 118 (vw II, p. 337).

Brouwerskolk, water in Kennemerland (Noord-Holland). Het werd aangelegd voor de bierbrouwerij en
van Haarlem. "Kraantjelek

Briick, Emil-0831-1905, geb. te Wiesbaden, jurist
en advocaat, later raadsheer te Wiesbaden. Bij
pogingen tot ado tie van *Wouter was Bruck juridisch adviseur van M. en Mimi(zie o.a. rekening vw
xix, p. 588; ontwerp adoptieregeling vw xx, P. 451452).

Brugman, Pieter-, (M. Spelt Brughman) advocaat
voor de Hove van Holland. In 1667 publiceerde hi'
naar het Latin van Scriverius Oude en nieuwe beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland : mitsgaders
de opkomste, geslachte, regeeringe en daden der selver graven, van Diederick den I. tot Philips den III..., vert. en
uytgegeven door Pieter Brugman (Den Haag). De
tweede uitgave van 1678 heeft als titel Beschryvinge
van alle de graven van Holland, Zeeland ende Vriesland,
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van den eersten Diederik af, tot den laetsten Philips,
koningh van Spanjen, toe... In de bibliotheek van M. bevindt zich een uitgave uit ca. 1680, getiteld Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche chroniek...
In Idee 1263 schrij ft M.:
Toor 't ogenblik heb ik mezelf nu eenmaal veroordeeld tot het aanhalen en gedeeltelyk behandelen van
'n fameuzen schryver uit den perkamenttyd, dus: hoeden af! We hebben te doen met Scriverius, of liever
met Mr. Brughman, z'n vertolker, z'n uitbreider, z'n
toelichter' (vw vii, p. 578).
M. spot met de renaissancistische kunstopvatting
waarbij het schrijven op basis van klassieke voorbeelden hoog aangeschreven stond. Hi' schrijft verder:
`Brughman was alzo 'n zeer verdienstelyk man, en
zou 't in de vaderlandse Letterkunde zeker tot iets
voornaams gebracht hebben, indien niet ook hy, meeeslee pt door den zo verderfelyken kunsthartstocht,
g
de onprofessorlyke fout geleverd had, soms eigen
werk te begaan.' (vw vii, p. 578)
In M.'s uitgave is een lofdicht van *Westerbaen opgenomen, waarin Brugmans uitgave uitbundig wordt
geprezen.

Briihl, Heinrich, graaf von-0700-1763, minister onder August III keurvorst van Saksen en koning van
Polen. Zijn wanbestuur dreef Saksen in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). Hi' regeerde gewetenloos
en verrijkte zich aanzienlijk. Zo had hi' in Dresden
eengroot paleis, gelegen aan het zogenaamde
Braise terras, en hield hi' er meer dan tweehonderd bedienden op na. Hi' bekeerde zich tot de
rooms-katholieke kerk waardoor hi'j aanzienlijke
goederen en ambten in Polen verwierf. *Frederik
Wilhem I

Bruid daarboven, De-, toneelstuk van M. in vijf bedriven (vw III, P . 447 e.v.). Het vertelt de geschiedenis van "Holm, een overedelmoedige jongeman, die
zich opoffert voor een ander en daarin zover gaat,
dat hi' afziet van zijn bruid hier op aarde. Zij zal
echter zijn bruid daarboven, d.i. in de hemel (4e bedrijf) worden, want hi' is inmiddels eerloos voor het
oog van de wereld geworden. Alles komt in het laatste bedrijf toch nog goed. Ms het doek valt, speelt de
muziek: `Hoortge daar gfinder in tuinen en dreven/'t Leeuwerikje kwelen, den nachtegaal slaan?'
(*Weller).
Het stuk is een larmoyant, in de opgeschroefde taal
van zijn tijd geschreven drama, dat past binnen de
traditie van de romantische toneelstukken, het zgn.
burgerdrama uit de eerste helft van de 19e eeuw.
M. werd bij het schrijven ervan beInvloed door Die
F amilie von Halden (1797) van "A.H.j. Lafontaine.
Over deze beInvloeding schrijft hi' in zijn naschrift
bij de vierde druk (1872; vw HI, P. 546).
J. Saks geeft in zijn biografie Eduard Douwes Dekker,
zzfn jeugd en Indische jaren (Rotterdam,) 937) aan dat
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het model van Holm terug te vinden is in de roturier
(burgerman) Saint-Preux uit de brievenroman Julie
ou la nouvelle Haase (1761) van "JJ. Rousseau. M. zou
vooral 'de donkerepartijen van het voorbeeld aangedike hebben(p. 72-73).
Het stukgeldt als het jeugdwerk van M. Hi' schreef
het in Padang eind 1843 en begin 1844. De oorspronkelijke titel luidde: 'De Eerlooze'. In 1851 herschreef
M. de tekst en stuurde die naar zijn jeugdvriend
A.C. Kruseman, uit in Haarlem, met de bedoeling het als 'De Hemelbruid' onder zijn eigen naam
te laten verschijnen. Vol ens de *`Brief aan A.C. Kruseman(24 februari- 6 mei 1851), was hi' er bij het
overschrijven al niet meer tevreden over:
`Daar heb je mijn Eerlooze – nu vind ik hem nog al
wel, – ik herinner me heel goed de opgewondenheid
bij 't schrijven, – nu en dan zelfs bij 't nalezen – en
vooral toen ik hem voorlas aan mijne vrouw. (...) Maar
nu ben ik zeker dat ik dien zelfden Eerlooze vervelend
en flaauw vinden zal als ik hem weer lettertje voor lettertje doorwurm. Dan zal ik niet roepen: dat is mooi!'
(18 maart 1851, vw Ix, p.183)
De eerste twee versies zijn niet bewaard gebleven. In
1859 bewerkte M. het stuk opnieuw:
qk schrijf den ganschen dag aan mij nen Eerlooze. 1k
heb idee dat ik daarvan lets maak en als ik slaag schrijf
ik meer.' (brief aan Tine d.d. 8 september 1859, vw x,
P . 47)
Op 13 september van dat jaar richt hi' zich tot de
broeders van de vrijmetselarij, met als doel publikatie van het stuk(vw x, p. 48-5o; "Stumpff). Hi' heeft
de titel dan inmiddels veranderd in 'De Bruid daarboven' (brief aan Tine d.d. 22 september 1859, vw x,
p. 55). Na hiervoor toestemming van *Van Hasselt te
hebbengekregen, stuurt hi' hem een ingebonden afschrift toe. In de begeleidende brief is voor het eerst
sprake van zijn auteursnaam `Multatuli' (vw x,p.
59). Uiteindelijk komt het stuk via Van Hasselt en
Van Lennep bij "jan Eduard de Vries terecht (vw x,
p. 66). Maar vanpublikatie en opvoering kwam
voorlopig niets. In december 1864 verscheen het uiteindelijk bij de firma R.C. Meijer.
Tijdens M.'s verschenen er in totaal vijf drukken, alsook een Duitseproza-bewerking, getiteld "Infam cassirt. N ach einem dramatischen Motiv (1875) door Ad.
Glaser. Bij de vierde druk (1872) voegde M. `Enige opmerkingen als naschrift' toe (vw in, P- 533-549),
waarin hi' schrijft: 'Het is de vraag of de venynigste
recensent zoveel fouten in de «Bruid daarboven»
zou kunnen ontdekken, als ikzelf. Of liever – want
het aantal fouten doet minder tot de zaak – of iemand hetgehele stuk zo laag stelt als ik.' (vw iii, p.
33
5).
Onderhoudend is het stuk wel, meent M. in het
Naschrift: Holm is niet te sentimenteel, en de bruid
Caroline is een 'lief figuurtje'. Zijn conclusie is duidelijk:
`Het hele ding is reminiscence uit de lektuur myner
jeugd. Het is geen tekening van de wereld, doch
slechts samenkoppeling der gebrekkige schetsen die
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my door Iffland, *Kotzebue, en vooral door Lafontaine, van die wereld gegeven werd. Ook die schryvers
waren faiseurs. Wat bleef er over van waarheid, nu ik
meende hun Machwerk te mogen naapen? Kopie van
kopie. Misdruk van misdruk. (...) Wie de wereld niet
kent, en toch voorgeeft haar te kopieren of te schetsen,
is onnozel als ik in '43' (vw Ill, p. 546, 549).
Eind 1864 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor opvoering van het stuk, waar echter wel het
een en ander ingeschrapt moet worden. D'Ablaing
van Giessenburg noemde de `preutschheid die de
Directie van de Schouwburg vooronderstelt bij het
stedelijk bestuur of bij het publiek' ongelooflijk (vw
xi, p. 414)De eerste opvoeringen vonden plaats in 1865 in Rotterdam(17 januari) en Utrecht (23 januari). De rol
van Holm werdgespeeld door *Anton Peters. In de
Salon des Varidtds werd het stuk op 3 aril 1865 in
het Duits opgevoerd onder de titel 'Die Braut von
oben, oder Edelmuth and Liebe'. H. Zornow verzorgde hiervoor de vertaling.
De recensent in de NRC van i9 januari spreekt van
toejuichingen door het publiek, maar is het daar
niet mee eens: `Vraagt men ons echter, of wij deze
toejuichingen gerechtvaardigd achten, dan moeten
wij in gemoede daarop een ontkennend antwoord
geven. Onzes inziens is het motief der handeling onaannemelijk, de fabel onwaarschijnlijk en de bewerking in vele opzigten gebrekkig.' (vw xi, P. 43o).
M. beantwoordde deze recensie in de Amsterdamsche
Courant van 21 januari:
`Maar de uilige manier waarop de berigtgever van die
krant een paar van die fouten opsomt, doet mij overhellen tot de gissing dat, bij slot van rekening, de som
dier fouten mijneJugend-Sonde wel eens tot 'n meesterstuk kon maken. Ik loop te meer gevaar toetegeven in
deze verwaandheid, omdat ik bij de (uitmuntende!)
voorstelling door 't gezelschap van den Heer DE
VRIES, ontwaarde dat vele toeschouwers aangedaan
waren.' (vw xi, P. 434)
In Utrecht oogstte de schrijver bijval van de studenten. Het Algemeen Handelsblad spreekt van `eene serenade bij fakkellicht gebragt aan den heer Douwes
Dekker' en zegt dat `stuk en uitvoering' beide voldeden `zoodat de schrijver tweemaal door het publiek
metgeestdrift werd voorgeroepen' (26 januari 1865,
VW xi,P. 442).
Op i maart 1865 was er een voorstelling te Amsterdam in de Hollandsche Schouwburg (directie Tjasink, Peters en Roobol). Voor deze opvoering
kwamen Tine en de kinderen over uit Brussel. Volgens een aantekening van d'Ablaing van Giessenburg d.d. 2 maart 1865 (vw xi, p. 467), was M. niet
tevreden over de acteur Wijnstok die de rol van
Holm speelde. D'Ablaing van Giessenburg schrijft
verder dat de leden van De Dageraad de gelegenheid
aan haddengegrepen om M. hulde te brengen: `Bij
het verlaten van den Schouwburg trokken de gezamelijke dageradianen voorbij de loge van D. om
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hem in een luidruchtige groet eene openlijke manifestatie te brengen van hunnen aanhankelijkheid.
Mevrouw D. boog zich over de balustrade en reikte
ieder hunner de hand.'(vw xi, p. 467).
Ook Busken Huet bezocht den van de voorstellingen
in Amsterdam en schrijft daarover op 15 maart aan
Pot ieder: `Gisteren avond heb ik de Bruid daarboven
zien vertoonen. Een stel volmaakte Parijsche akteurs en aktrices zou dat stuk in zekeren zin weten
te redden. Die van uw stedelijken schouwburg daarentegen hebben het, ik zal niet ze en vermoord,
dit zou eene te hooge maat van vitaliteit kunnen
(
, maarDeafg
doen onderstellen)emaakt.
min of
meer komische tooneelen konden er zeer wel mede
door; doch al het verheven bedoelde, was in een
woord walgelijk' (De volledige briefwisseling van EJ. Potgieter en Cd. Busken Huet, uitgegeven door jacob Smit.
Groningen, 1972, dl. I, p. 2o1).
Er verschenen verder nog recensies van H.J. Schimmel in De Gids (1865, nr. 4, p. 465) en van M.P. Undo
in De Nederlandsche Spectator (8 apri11865, p. 108). Tegen latere recensenten die het stuk afkraakten, probeert M. zich overigens wel te verdedigen in een
voetnoot uit 1875 bij de Max Havelaar:
`Is de toon dien heden-ten-dage zekere publicisten teen my aanslaan, wel in overeenstemming met den
g
eerbied dien wegewoon zyn toe te kennen aan ancienneteit in rang? (...) Hoe ikzelf over die oBruid» oordeel, is bekend, maar 't stuk is toch minstens even
oed als de Emilia Galotti, als Kabale and Liebe, als de
g
Minna von Barnhelm, als de larmoyante komedies en
Lustspiele van Kotzebue, die nog altyd op 't repertoire
staan.' (noot 91, vw I, P . 344)

Bruiloftsverzen, eig. voortzetting van de epithalamium uit de oudheid, herleefde in de renaissance,
maar werd vaak met triviale elementen doorvlochten, later werden deze verzen ookgrof en banaal.
Deze verzen bewijzen, aldus M. in Idee 1072, dat de
Nederlanders soms 'op Onbehoorlyke wyze' uitbarsten, omdat hier te lande het oogpunt van zedelijkheid het uiten van bepaalde `denkbeelden of aandoeningen wordt tegengegaan':
`Men leze de vuile obruiloftsverzeno en «huwelykszangen» van onze voorvaderen – zo heel ver behoeft
gaan! – en lette op 't kwajonmen daartoe niet terug te th
ensachti ge waarin de goruchtige deftigheid van
g
die mannen by zulke gelegenheid uitspatte. En op de
geestigheid! De ganse zaak kwam altyd neer op 't nietnoemend aanduiden vangeslachtsdrift, teeldelen en
byslaap. Verder in en de eisen van de kunst niet. De
triumf der dichters van die soort bestond in de verlegenheid der bruid, een verlegenheid die natuurlyk
van `tzelfde allooi was als de geestigheid die ze heette
te veroorzaken. En dit waren dezelfde mensen wier gevoel van decentie verbood, met kinderen over geslachtsdrift te spreken.' (vw vi, p. 722)

Bruinsma, Vitus Jacobus-, 1850-1916, werkte na zijn
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promotie in 1875 als leraar te Leeuwarden (meisjesschool engymnasium), nam in 1891 ontslag en verhuisde, met achterlating van zijn vrouw naar
Gorredijk, waar hij ging samenwonen met FredericaJohanna van Uilkens (1854-1919). In samenwerking met haar bewerkte en vertaalde hij natuurkundige werken. Hi' was van huis uit roomskatholiek, maar vervreemdde van de kerk tijdens zijn studie en werd vrijdenker. Hi' was lid van de vereniging De Dageraad en werd in 1879 gekozen tot bestuurslid en redacteur van hetgelijknamige tijdschrift; hiervoor bedankte hij echter. In 1880 richtte
hij de Vereeniging teen de kwakzalverij op, in 1881
was hij een van de oprichters van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht. Daarnaast was hij een
voorman van de Sociaal Democratische Bond.
Enkele artikelen in de radicale Sneeker Courant brachten hem in 1874 in correspondentie met M. Dit werd
het begin van een langdurige vriendschap (julius
Pee verzamelde de brieven van 6 november 1874 tot
1 september 1886, in zijn Brieven van Multatuli aan Carel V osmaer, R. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus
Bruinsma Rotterdam, 1942). Op 16 juli 1877 trouwde

Bruinsma met Hilda Lucia van den Berg. Hoewel zij
eerst wat `schuwheid' toonde, aldus M. aan Bruinsma, werd na een logeerpartij bij M. en Mimi in juli
van datzelfde jaar met haar het is gebroken (brief
van M. aan Bruinsma d.d 15 juli 1877, vw xviii, p.
692-693).
geerde M. tijdens een voordrachtenIn maart 187810
toernee bij Bruinsma in Leeuwarden (zie vw xix, p.
307 e.v.). Hier kreeg hij van Mimi het bericht dat zij
een kind hadgeadopteerd (*Wouter).
Met Versluys en Admiraal richtte Bruinsma in april
van dat jaar *Tandem op, in 1882 was hij den van de
ondertekenaars van het "Huldeblijk. In De Dageraad
van 1892 (p. 7-31) publiceerde hij het artikel 'Ter gedachtenis aan Multatuli'. Fragmenten uit dit artikel
zijn opgenomen in vw XVIII (p. 693-694) en vw )(Ix
(p. 239, 307-308).
Brummell, George Bryan-, 1778-1840, een dandy die
lane tijd de toon aan of in de hoogste Londense
kringen, waar hij bekend was als 'Beau Brummell'.
Hi' voerde de lange herenbroek in. In 1794 stelde de
Prins van Wales hem aan als officier. Bij het huwelijk van de prins in 1795 met Caroline van Brunsell
een
van hun voornaamste
wij,
k was
Brumm
gasten. De prins die berucht was om zijn losbandig
leven, werd later koning George iv. Brummell verloor zijn geld in het spel in be of zich in 1816 naar
Calais, waar hij in 1830 nog tot consul in Caen benoemd werd, maar tien jaar later stierf als krankzinnige in een gesticht.
M. spreekt in de Divagatien van `«le beau Brummel»
de fat, en diens liederlyke kornuit, de prins van
Wales'(vw v, p. 346), en schrijft in Idee 1147:
`Als «le beau Brummell» (...) de studie die by besteedde aan 't omdoen van z'n das, had toegepast op iets
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nuttigs, zoud-i 'n achtenswaardig mens geweest zyn.'
(vw vll, p. 152)
Brunswijk-Wolfenbiittel, Karel Wilhelm Ferdinand van-0735-1806, regerend hertog en opperbevelhebber van het Pruisische leer dat in 1787 de
Nederlanden binnenviel. Een zinspeling hierop
komt voor in M.'s 'Historische Bijdragen' (Idee 514,
vw iii,p. 274). In 1792 bereikte Van Brunswijk-Wolfenbiittel het verzoek om de Franse leers te reorganiseren, maar hi'j moest dit weigeren omdat de kans
op oorlog tussen Frankrijk en Pruisen reeds groot
was. In i8o6 leed hi' een verpletterende nederlaag tegen Napoleon bij Auerstadt. Hi' raakte gewond en
stierfkorte tijd later.
Brussel, In deze stad verbleef m.geregeld in de periode eind 1857 tot begin 1858. Hi' woonde er in een
kleine herberg genaamd "'Au Prince Bel e' in de
Bergstraat (Rue de la Montagne). Daar schreef hi' begin 1858 zijn uitvoerige *Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste, die uiteindelijk na de Max Havelaar
uitgegeven werd. In 1859 logeerde M. opnieuw in dit
'
etablissement. Hi' werkte er bij "lIndependance
e,
verzorgde er de bewerking van zijn toneelstuk *De
Bruid daarboven (toen nog getiteld `De Eerloze') en
schreef er de "Max Havelaar , die op 13 oktober van
dat jaar voltooid werd.
Zijn vrouw Tine verbleef van 15 januari 186o tot 3o
maart 1866 in Brussel. Zij woonde er achtereenvolgens in de Antwerpsesteenweg 77 (Chaussee d'Anvers en in de Rue Trankaert boven een café, later in
de Rue de Berlin nr.31 (tegenwoordig Elzas-Lotharingenstraat) en tenslotte in de Rue Sans Souci, een
wel zeer toepasselijke naam aangezien Tine daar
woonde zondergeld of krediet. Opgejaagd door
schuldeisers onder wie haar hospita, vluchtte Tine
met Nonnie op 3o maart uit Brussel en vond onderdak op de zolder bij *d'Ablaing van Giessenburg in
Amsterdam. Edu logeerde in die tijd bij de familie
"Koning.
Brussel, A. van-, s. van A.A. Thiery Visscher, redacteur van het tijdschrift Asmodee. In 186z publiceerde
hi'j n.a.v. M.'s Ideeen zijn
eeen
Id van Multafero (Asmodee,
1867, nr. 36-38 en 4o). In een advertentie (MultatuliMuseum) wordt het boekje verkrijgbaar gesteld bij
M.E. Broekman, Lepelstraat 62 te Amsterdam. Enkele van de in totaal 224 'bokkesprongen' luiden: '1.
Mine idèeen zijn de bokkesprongen miner ziel.';
`44. Sommige vrouwen zijn niet wel, als zij niet ziek
zijn.'; '135. Er zijn tweeerlei verstandige menschen:
De eenen overleggen en handelen, en de anderen
handelen en le en over'.
M. schrijft hierover op 26 september 1867 aan C. Busken Huet:
`Ondankbaar ben ik! Want zie, in de Asmodee vind ik
zekeren Multafero, die over «godsdienstery» spreekt. t
Is waar by zegt er niet by: «zooals de onsterfelyke Mul-
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tatuli 't noemt.» Doch dat raadt de geneigde lezer.'
(vw xi', p. 438)
Op 1 december 1870 publiceert Van Brussel n.a.v. het
rumoer rond de Multatuli-Commissie ("MultatuliCommissie3), het artikel "t Multatuli-fonds' (Asmodee; vw xiv, p. 249) waarin hi' zich afvraagt of M.
zich niet ten onrechte als martelaar opwerpt.
Brussel,. van-, publiceerde onder het ps. Malletuli
Ideeen van Malletuli. Luim-extract of verzameling van D olhuis-denkbeelden (Amsterdam0862).
Brutus,
1. LuciusJunius, de bevrijder van Rome, die de laatste koning, Tarquinius Superbus, in sio v.Chr. verdreef en de Republiek stichtte. Hi' werd in 5o9
v.Chr. de eerste consul, maar stierf nog in hetzelfde
jaar in een gevecht met Tarquinius.
`Wer Geist and Character hat soil den Brutus oder
den Sixtus v spielen' schrijft M. op 31 juli 1872 aan
C.F. Riecke (VW XV, p. 297). In een noot bij Idee 452
ageert hi' to en geschiedschrijvers die `vryheidshelden' van onder andere Brutus, labriceerden"om
door 't ophemelen dier opera-sujetten ware of vermeende tyrannie te best den, of... om den tekst te
leveren tot 'n boek, 'n qmooi» boek.'? (vw III,p. 407).
"(Geschied)schrijvers *Lucretia
2. MarcusJunius en Decimus Junius-, de beide
moordenaars vanJulius Caesar in 44 v.Chr. Zij handelden om de vrijheid van de Republiek te beschermen. Marcus doorstak zichzelf na de slag bij
Philippi in 42 v.Chr. ("Porcia), Decimus sneuvelde in
43 v.Chr. in een gevecht teen Antonius. In Idee 562
spreekt M. van 'de verwarrende vergelyking van een
held Brutus, een vaderlandsredder *Scaevola, en een
misdadiger "Orsini' (vw iv, p. 323).
Brun, Cornelis de-, bekend reiziger, publiceerde verslagen van zijn reizens naar Egypte en
de Levant (1674-1693) en Perzie (1701-17o8). Een verslag van laatstgenoemde reis verscheen in 1711 in
boekvorm onder de titel Reisen over Moskovie door Persie en Indie. Verrijkt met3oo konstplaten, door den autheur
self na 't Leven afgetekend (Amsterdam, 17n). M. kreeg
dit boek tengeschenke van J. Ziircher (brief van 5 januari 1886; vw =CI, p. 538). Een vandaal had er het
portret van De Brun uit gescheurd. Het boek is
waarschijnlijk eigendom geweest van Anton Ulrich,
hertog Van Brunswijk-Wolffenbilttel (1633-1714)Bruin Kopsdacob Leonard de-0822-1887, hoogleraar economie in Delft, vanaf 1868 lid van de Tweede Kamer. In 1852 was hi' oprichter en redacteur van
De Economist, `tijdschrift voor alle standen tot bevordering van de volkswelvaart'. Bekend is zijn geschrift Beginselen van Staatshuishoudkunde uit 185o.
Hi'j wordt door M. aangevallen in het naschrift uit
1873 bij de vierde druk van Over wyen arbeid, vooral
vanwege het feit dat een van zijn denkbeelden ori-
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gineel waren: `zo heel diepdenkend als gy Bruin
P schynt
n dete Smart
Kos]
menen, zy Mill's waaruit
uw wyshedens geput worden, eigenlyk niet' (vw ii,
p. 291). Ook in Idee 979 bekritiseer M. hem (vw vi, p.
208). Hij citeert uit de rede van De Bruin Kos bij
de dood van Thorbecke(afgedrukt in de NRC van 12
juni 1872), waarin deze verzuimde over de daden
van de staatsman te spreken.
In De Economist van 1860(afl. 2 van het Bijblad, p.
234; herdrukt in Het Vrije V olk van 7 september 1860)
plaatste De Bruin Kos een beoordeling van de Max
Havelaar. Hij noemt het een `merkwaardig boek':
`het blinkt wat veel, maar er is ookgoud in; het
snijdt en het gloeit, maar 't is ook diamant'. In een
brief aan Tine d.d. 22 juni 1860, noemt M.deze recensie `heerlijk, geheel naar mijn zin' (vw x, p. 267).

Brun Prince, P.M.L. de-,1851-1934, Indisch ambtenaar en later vice-president van de Raad van Nederlands-Indie. Hij publiceerde in 1900 de bundel
Officieele besclzeiden betreffende den dienst van Multatuli
als Oost-indisch ambtenaar (Jogjakarta, 1900). Een
tweede uitgave hiervan, met stukken uit de jaren
1846-1856, is nooit in de handel verschenen; er zijn
twee exemplaren van bekend. Een feitelijk derde,
doch als `tweede vermeerderde druk' aangeduide
editie verscheen in 1910 te Amersfoort. Deze uit archiefstukken samengestelde bundels vormen vaak
de enig bekende bron voor de ambtelijke stukken
van en over DD. (cf. vw viii,. 13-14).

Buchner, Ludwig Friedrich Carl Christian-, 1824.1899, Duits materialistisch wijsgeer. Hij schreef in
1855 het opzienbarende werk Kraft and Stoff, waardoor hi'j gedwongen werd zijn ontslag te nemen. In
een noot bij Idee 887 schrijft M. dat Buchner `tot
Gods eer en aller vromen stichting"verpletterd en
morsdood' behoorde te zijn. 'Maar dit is-i niet, al
draagt dan ook zyn werk hier en daar blyken van
echt-doctorale onbekwaamheid' (vw iv,p. 709).

Buckle, Henry Thomas-0821-186z, Engels geschiedschrijver, beroemd door zijn History of Civilization in
England (2 dln., 1857-1861). In zijn bespreking van de
Ideeen in De Nederlandsche Spectator (6 en 13 januari
1816, p. 6-7 en 12-14), noemt Keerom (ps. van *W.
Doorenbos) Buckle als den van de mensen van wie
M. veel kan leren. M. reageert op deze uitspraak in
een brief aan C. Busken Huet met 'Gut, dat wil ik
graag gelooven.' (4 september 1866, vw xi, p. 676).

Buffel, of karbouw, het javaanse rund dat gebruikt
werd als trekdier. De buffel was voor de inlanders
van zeergroot belang, met name in de landbouw.
Daarom was het ook rampzalig dat de bevolking zoveel buffels ontnomen werden ten behoeve van de
hofhouding van de regent. M. heeft deze betekenis
aangrijpend beschreven in het verhaal van "SaIdjah
en Adinda in de Max Havelaar. In de 'Brief aan de kie-
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zers van Nederland', opgenomen in de Minnebrieven
(vw ii, p. 127), geeft M. een list van de in februari
1856 aan de bevolking van den district afgenomen
buffels. Dat waren er in totaal36. M. neemt dit als
gemiddelde en berekent vervolgens dat er dus
240.000 buffels per jaar over geheel Java van de inlanders afgenomen worden, dat betekent 2.500.000
buffels, afgenomen van de Indische bevolking onder de regering van den gouverneur-generaal die
zijn plicht niet doet. Er er nog acht hi' de herendiensten en onbetaalde levering van allerlei zaken
("Parang Koedjang). M. gelast ieder die Duymaer van
Twist ziet, in zich zelf te mompelen: `Een buffel! En
ik veroordeel U tot bewustzyn dat men 't momja, ik gelast u het na te zeggen in uw binnenP
ste.'(vw ii, p. 131).
Deze list is gebaseerd op een verslag van de geheimepolitie over Wira Koesoema, demang van Parang
Koedjang (vw ix, p. 551-553). In het artikel 'De tienduizend buffels van Max Havelaar' van FritsJaquet
en Rob Nieuwenhuys (Het Oog in 't Zeil, jrg. 6, 19881989 nr. 1, p. 1-9) wordt deze list toegescheven aan
de onbetrouwbare djaksa van Lebak, raden Astra
Kesoema. In dat artikel is ook een verslag van een getuigenverhoor afgedrukt uit het rapport van "Brest
van Kempen, waaruit zou blijken dat de door de demang van Parang Koedjang gevorderde buffels, vergoed werden.

Buffon, Georges L. Leclerc, graaf de-0707-1788, befaamd Frans natuuronderzoeker. Zijn voornaamste
werk is Histoire N aturelle (1749-1788). In zijn redevoering `Discours sur le style' bij het aanvaarden van
het lidmaatschap van de Academie Francaise, staat
de beroemdgeworden uitspraak: 'Le style c'est
l'homme meme' (Fr. Stijl is zoals de mens). In de
Minnebrieven schrijft M.:
`Ik heb, om te schryven, neg/ige nodig, zoals Buffon
zyn lubben van echte kant. Hy wist zeer goed wat by
zei, met dat: «le style c'est tout l'homme.» Zyn styl is
gekleed... de myne houdt van sarong en kabaai, of beter
nog, myn styl draagt het matrozenhemd van Garibaldi... (...) De mening van Buffon is zeer juist. Daarom
ook is styl zeldzaam, wyl er zo weinig mensen zyn.'
(vw u, p. 86)

Buitenissigheid, een door M. gevormd woord met de
betekenis: tuiten het zijnde'. Hijintroduceert het
woord in Idee71: `Natuur is alles. Wat er meer is,
noemt men metaphysiek, bovennatuurkunde, d.i. buitenissigheid.' (vw ii, p. 322). In Idee 178 schrijft hi':
`Men vraagt me, waarom ik zovele nummers wyd aan
buitenissigheden? Eilieve, wanneer gy goederen te laden hebt in 'n vaartuig, en ge vindt dat vol, overvol...
begint ge dan niet met lossen, reinigen, schoonvegen?' (vw ii, P . 393-394)
De woorden buitenissig en buitenissigheid zijn in
onze taalschat opgenomen en kregen de betekenis
`zonderling(s)' en `vreemd(heid)'. Buitennissig, een
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veel voorkomende verschrijving,
is welbewust door
Lucebertgebruikt in het gedicht 'Een dichter dringt
door tot de aarde' (Verzameldegedichten,1974, p. 424).

Buitens, behandeld door M. in Idee 1236 C.V. (vw vii,
p. 453 e.v.), n.a.v. van Wouters bezoek aan het buiten Groenenhuize van de fam. Kopperlith. De villegiatuur ontwikkelde zich, aldus M. van het
tuiten-zyn' op de stoepbanken in de stad tot 'het
huren van 'n tuintje langs den Buitensingel', en de
uiteindelijke 'Buitenplaatsen'. De oorzaak van dit
verschijnsel lag, zo zegt hij, in `toenemende welvaart, en alweer in de bekende zucht naar onderscheiding en verheffing':
`Mocht er soms onder m'n lezers 'n enkele zyn, die
geen buitenplaats heeft, ik heb hem 'n aangename tyding mee te delen: de Buitens gaan de wereld uit! Weldra zal 't fondamentaal verschil tussen dezulken die
zich mogen verheugen in 't bezit van zo'n ding, en de
arme drommels wien dit genot ontzegd is, tot de oude
Geschiedenis behoren. We zyn deze gelykmaking verschuldigd aan den Stoom.' (vw vii, p. 453)

Buitenzorg, (Bogor), gelegen ten zuiden van Batavia,
de zetel van degouverneur-generaal en van veel regeringsburo's. DD. vertoefde er onder andere in januari en februari 1846 en van eind 1855 tot begin
1856, wachtend op herplaatsing. Op de laatste periode slaat de mededeling van "Duymaer van Twist van
4 apri11882: 'Op de diners, of liever na de diners,
waarop hij [DD.] met zijn echtgenoote nu en dan
werdengenoodigd, had ik meermalen met hem gesproken en had hij mijn sympathie verworven door
zijn hart voor den inlander' (vw ix,p. 410).

Bull, Abraham Johannes de-0823-1888, prozaschrijver en dichter van berijmde verhalen die veel werden voorgedragen, bijv. 'De ledige stoel' (1842). Als
dichter van 'Een beeld der toekomst' (1849) verkoos
hij 66n algemene johanneskerk boven de rooms-katholieke Petrus- en Hervormde Pauluskerk. Hij was
bevriend met "J. van Lennep, met wie hij de rederijkerskamer Achilles oprichtte. Ook in de politiek was
Van Lennep zijn vereerde voorganger. Door diens
hulp werd hij hoofdredacteur van de conservatieve
Amsterdamsche Courant, waarna hij als dichter zweeg.
De Bull was, volgens Van Lennep in een brief aan
Van Hasselt d.d. 22 november 1859, enthousiast over
DD. ' s 'Brief aan de Gouverneur-Generaal Duymaer
van Twist' en wilde DD. helpen (vw x, p. 132). Eind
november bracht DD. een bezoek aan De Bull (cf.
brief aan Tine d.d. 24 november 1859, vw x, p.135;
brief aan Tine5 december 1859, vw x, p.139-140).
Toen Van Lennep in zijn enthousiasme over de Max
Havelaar hetplan poneerde om DD. kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer, werd hij hierin door De
Bullgesteund. Deze nam in de Amsterdamsche Courant van 9 december 1859 (vw x, p. 150) een artikel
van DD. op over de dood van "Stolte. Aan Tine
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schrijft DD. op 8 december 1859 dat het stuk bedoeld
is om.. Rochussen bang te maken, hij noemt het
stuk zelf onbeduidend: 'Het was als het ware opgegeven werk en v. L. was er heel tevreden mee.'. Hij
schrijft verder dat hij bijull
De B
thuis werkt aan
een tweede artikel dat iets `lastiger' is dan het eerste.
Hij noemt De Bull 'allerliefst' en 'zoo lief', en hij is
verrukt van het feit dat De Bull hem met *Mirabeau
heeft vergeleken (vw x, p. 146-147).
DD.' s tweede artikel verscheen in de Amsterdamsche
Courant van io december 1859. Hierin gaat hij onder
meer in op zijn ontslagaanvraag en voorspelt de lezer oproer op Java (Ten telegram uit Batavia', vw x,
p. 159-163).
Toen DD. vanuit Amsterdam naar Brussel vertrok,
zei hij De Bull geen gedag. In een brief aan Van Lennep d.d. i februari 1860 verzoekt hij deze om namens hem zijn excuses hiervoor te maken. In een
eerdergesprek met De Bull had DD. namelijk de indrukgekregen dat deze met hem verlegen was. Hij
schrijft over hem verder:
`Ik ben den Heer de Bull altijd veel dank schuldig voor
de wijze waarop hij zich mijner heeft aangetrokken
en het zou mij innig leed doen als hij mij beschuldigde van onbeleefdheid of ondankbaarheid.' (vw x, p.
207)
Een week later vraagt hij Van Lennep opnieuw of hij
zijn `noorderzonnig vertrek' bij De Bull wil goedmaken (9 februari 1860, vw x,p. 212).
Op 5 ni
ju 186o verscheen in de Amsterdamsche Courant
een uiterst lovende recensie van de Max Havelaar,
waarin de recensent onder meer schrijft: `Wij houden ons overtuigd, dat hij zich met dit boek eensslags een eerste plaats onder onze hedendaagsche
schrijvers veroverd heeft.' (vw x,p. 241). DD. herkent
in het artikel de hand van De Bull(ook bier is sprake
van een vergelijking met Mirabeau) en vraagt zich
in opperste verbazing of hoe een redacteur dit kan
verantwoorden in een conservatieve krant, en waarom De Bull zo lang gewacht heeft voor hij zich
`blootgaf':
`Als ik eigenaar, kapitaaleigenaar van een blad was,
zou ik zulk een redakteur aan den dijk jagen als schuldig aan teveel hart. (...)Een dagblad dat eene politieke
rigting representeert mag geen hart hebben, de Heer
de Bull moet dus ontslagen worden. Hij is even on eschikt voor redakteur als ik voor ambtenaar. (...) Ja,
hoe marcheert zooveel warmte zamen met zoolang getalm? Heb ik regt als ik gis dat de verkiezingen er mee
in verband stonden?' (brief aan Van Lennep, ca. 8 juni
186o, vw x, p. 244-245)

Bulwer-Lytton, Edward George Earle-4803-1873,
Engels staatsman en schrijver. Hij schreef onder
meer de historische roman The last days ofPompeii
(1834), de roman Paul Clifford (183o) en het melodramatische toneelstuk Night and Morning (1841) met de
zinspreuk: Time-Faith-Energy.
Paul Clifford beschrijft het leven van een roverhoofd-
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man van onbekende afkomst uit Londen. Op het
moment dat de rechter hem ter dood veroordeelt,
komt hi' tot de ontdekking dat Clifford zijn eigen
spoorloos verdwenen zoon is. Deze melodramatische roman is eenpleidooi voor het verbeteren van
de En else wetgeving en teen de doodstraf door
ophanging. De schildering van deze `ridderlijke
struikrover' kwam Bulwer-Lytton in 1830 op veel
kritiek te staan; men noemde het boek immoreel.
M. noemt deze roman in Idee 1094 (vw vii, p. 48),
waarin hi' spot met de romantische werken van zijn
tijd.
In een brief aanJ.A. Bientjes d.d. 7 augustus 1874
schijft hi' dat men in En eland staatsmannen zoals
Bulwer, D'Israeli en Gladstone, die romans schrijven, geen verwijten maakt. In Holland daarentegen
schijnt het beoefenen van literatuur iemand juist te
schandvlekken (vw xvi,p. 649). Aan het echtpaar De
Haas-Hanau schrijft hij op 14 augustus 1874:
qk denk telkens aan zeker werk van Bulwer waarin 'n
ouweheer voorkomt die 'n boek wil schryven over de
menschelyke dwaasheid. De man komt nooit tot uitvoering van z'n plan maar wel samelt hy bouwstoffen
en telkens roept hy: dat 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 'ngekkenhuis?' (vw )(xi, p. 400)

Burg, Pieter van der-9 1808-1889, achtereenvolgens
onderwijzer, leraar en schoolopziener, o.a. te Nijmegen. Hi' schreef verschillende schoolboeken, zoals
BelangrOke onderwerpen uit de natuur- en werktuigkunde;
een leerboek voor scholen (1841), Eerste grondbeginselen der
natuurkunde, strekkende tot leerboek voor alle standen
(
18 47) en Schets der natuurkunde ten dienste der scholen
(2e druk 1862).
M. heeft waarschijnlijk den van deze boeken op het
oog, wanneer hi' in Idee 454 schrijft:
`Hoe grappig dikwyls de uitkomst is, als men wetenschap en geloof wil door elkaar knoeien, kan men zien
in 't schoolboekjen over de natuurkunde van Van den
Burg, waarin de deftige opmerking wordt gemaakt
«dat hetys des winters de rivieren vloeibaar houdt.»
Sakkerloot... als er dus geen ys was... zouden ze bevriezen, dat is klaar!' (vw in, p. 201-202)

Burgers, Jannetje-, arme weduwe te Den Helder, aan
wie DD. bij zijn bezoek aan zijn broer Pieter (tijdens
zijn verlofperiode eind 1855) een uitkering beloofde
vanf 0,5o per week (cf. brief aan P. Douwes Dekker
d.d.9 januari 1854, vw xxiv, p. 558) . Bij zijn vertrek,
eind mei 1855, werd dit beeindigd (cf. concept-brief
van P. Douwes Dekker aan DD., VW XXIV, p. 571). Zij
wordt3o december 1852 (of kort daarna) in DD. ' s memoriaal omschreven als `Jannetje B.' (vw ix, p. 289).

Burgerstand, de kleine-, volgens Meester Pennewips classificatie (Idee 381, vw II, p. 551) hoorde de
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fam. Pieterse thuis in de categoric `Burgerstand, me
klasse, zevende onderafdeling', d.i. de zder kleine
middenstand. In Idee to is oppert M. de gedachte
dat men ministers zou moeten aanstellen die
`Menschkunde hadden beoefend in 't algemeen, en
kennis van den Nederlander in 't byzonder'. Deze
studie zou zich vooral moeten richten op die laag
van de bevolking die niet in aanraking komt met
`mannen van depen':
`Maar de grote meerderheid des Volks, de kleine burgerstand, heeft geen geschiedschryver. Met haar bemoeit zich noch de filoloog, noch de physioloog, noch
de psycholoog, noch de schilder, noch de dichter,
noch de filosoof, noch de staatsman. Ze staat voor politie en justitie te hoog, voor aesthetische beschouwingen te laag: ze is onpoetisch.' (vw vi, p. 469)

Burgh, Annett e van der-, Tijdens zijn Europese verlof ontmoette M. in de zomer van 1853 bij Tines tante Adriana van Heijst-Graevestein, haar zoon
Hendrik. Die was ernstig verliefd op de zestienjarige Annet t e van der Burgh, wier `gouverneue hij, na
een mislukte studie,geworden was. Hun huwelijk
werd door haar moedergetraineerd. M. besloot Annetje
orvo
Hendrik te schaken. In de tweede helft
van september 1853 reisde hi' met haar naar Haarlem, waar zij bij de familie *A.C. Kruseman werd ondergebracht. De volgende dag ontmoetten de twee
geliefden elkaar en op 9 november werd, met toestemming van de wederzijdse familie, het huwelijk
esloten.
g
Lit..J
Kortenhorst 'Eduard Douwes Dekker in Den
Haag', in: j aarboek 'Die Haghe' , 1969, p. 77-81 en J.
Kortenhorst, `Multatuli met eene gemeene slet in
Haarlem', in: Over Multatuli,1983, nr. 11,p. 23-29)

Burlage, Joost Hendrik-0806-1873, sedert 1837 commissionair in effecten in zijn geboortestad Amsterdam, oprichter van de vereniging Het Metalen
Kruis. In 1848 kwam hi' in contact met Willem III,
met wie hi' bevriend raakte. Hi' schreef verscheidene toneelstukken, en werd(tijdelijk) bekend door
zijn vaderlandse gezangen. Daarnaast publiceerde
hi' gedichten, waaronder 'De Jeroeniade', dat in de
Utrechtse studentenalmanak(1834) werd afgedrukt.
In 1838 trouwde hi' met Annette Volck, een zuster
van Mimi's moeder. M. schrijft Mimi in maart 1863
dat hi' haar oom gesproken heeft (vw xi, p. 122).
"Zestienjaren later

Busken Huet, Conrad-, 's-Gravenhage 1826 – Parijs
1886, vanaf 1851 predikant van de Waalse kerk in
Haarlem. Hi' was aanhanger van het vrijzinnig `modernisme', nam steeds meer afstand van hetgeloof
en le de in 1862 zijn ambt neer. Hi' verhuisde daarna naar Bloemendaal, waar hi'j tot zijn vertrek naar
Indie in 1868 woonde. Hi'j werd redacteur van de
"Opregt Haarlemsche Courant en van *De Gids. In 1865
trad hi' of als redacteur van het laatste blad, in ver-
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band met twee (anonieme) artikelen van zijn hand
die onenigheid hadden veroorzaakt in de liberale
Gids-redactie. Het eerste artikel, `Een avond aan het
hof, behelst de veroordeling van de almanak A urora
in de vorm van eengefingeerd gesprek tussen koningin Sofie en haar hofdames, het een vooral in Haagse kringen onbehoorlijk werd geacht. M. maakt een
ironische toes elfin op dit artikel in Pruisen en Nederland (vw iv, p. 32). Het tweede artikel, 'De Tweede
Kamer en de Staatsbegrooting' houdt een veroordeling in van de parlementaire welsprekendheid,
maar tevens van minister Thorbecke, het een voor
de mederedacteuren veel er er was.
In 1868 vertrok Busken Huet, op kosten van de Nederlandse regering, naar Indie waar hij gedurende
vier jaar redacteur van de Java-bode was. Van een aanhanger der liberalen was hij inmiddels geworden
tot eenpleitbezorger van het *Cultuurstelsel en van
de conservatievepartij. Hi' richtte in 1872 het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie op. In 1876 keerde
hij naar Europa terug en vestigde zich in Paris,
waar hij tien jaar later overleed. Busken Huet geldt
als een van de voornaamste literaire critici van de negentiende eeuw. De Franse critici Sainte-Beuve en
Taine waren zijn voorbeelden. Zijn kritisch oeuvre
op dit terrein is gebundeld in de Litterarische F antasi en en Kritieken (25 dln., 1873-1903).
In 1890 verzorgden zijn vrouw en zoon een selectie
van zijn Brieven in twee delen. Drie delen Brieven aan
Pot Teter werden in 1926 uitgegeven door Albert Verwey. In 1973 verscheen de Volledige briefwisseling van
E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, 1859-187o, uitgegeven
doorJac. Smit.
Gedurende enige jaren was Busken Huet een
correspondentievriend van M. Deze richtte zich voor
het eerst tot hem in september 1864, met de vraag
waarom zijn werk niet in De Gids besproken werd.
De toen juist verschenen eerste aflevering van de
tweede bundel Ideeen, de brief aan de mevr. Pruimers, was hem zelfs ongelezen door de redactie geretourneerd. M.'s brief is niet bewaardgebleven,
maar het interessante antwoord van Busken Huet
wel:
`Ik heet wel mede-redacteur van den Gids, doch feitelijk ben ik weinig meer dan mede-arbeider. (...) Mogten er onder de redacteuren van den Gids – mij is
daarvan nooit iets gebleken – enkelen gevonden worden die tegen u vooringenomen zijn, met mij zelven is
zulks geenszins het geval. Ik stel prijs op hoogachting
van alle onafhankelijke mannen; ook op de uwe; en indien Gij voort wilt gaan met mij, ten blijke uwer bij
alle verschil van meening welwillende gezindheid,
uwe geschriften toetezenden, zal ik die toezending
weten te waardeeren.' (vw xi, p. 383-384)
In mei 1866 behoorde Busken Huet tot de ondertekenaars van de circulaire ("Multatuli-Commissie 2)
die ten doel hadgeldelijke steun te verwerven voor
Tine en de kinderen (vw xi,p. 602-604). Tine wilde
aanvankelijk met dit geld naar Indie vertrekken.
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Uiteindelijk werd haar vriendin Stephanie OmboniEtzerodt in Italie noodgedwongen haar reisdoel. M.
die ingrote armoede met Mimi in Koblenz verbleef,
kreeg lucht van deze inzameling en vroeg Busken
Huet in een brief om opheldering (6 juli 1866, vw xi,
p. 622 e.v.). In dezelfde brief bedankt hij hem voor
def 25,- die hij had ontvangen. Busken Huet stuurde hem op 9 juli de circulaire betreffende de Multatuli-Commissie, waar M. niet mee ingenomen was,
aangezien hij weer eens afgeschilderd werd als de
man die zijn gezin niet kon onderhouden en niet
metgeld om kon gaan. Busken Huet vermeldt in
het begeleidend schrijven verder dat hij, n.a.v. de
door M. in de vorige brief gemaakte opmerkingen
over de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog, de directie
van de *Opregte Haarlemsche Courant had voorgesteld
om M. te benoemen als correspondent `voor eene
reeks berigten van den Rijn' (vw xi, p. 626). De eerste
afleveringen werden door Busken Huet samengesteld uit de brieven van M. Daarna kwamen de *`Van
den Rijn-berichten' rechtstreeks van M. Busken
Huet drong als snel aan op kortere, objectievere berichtgeving:
`Ik bid u, geef u den tijd om kort te zijn. (...)Zend ons ednmaal, hoogstens tweemalen 's weeks, in een kort bestek, uwe opmerkingen, en laat daaruit weg al hetgeen uzelven wedervaren is. Objectief, objectief, objectief: nous ne sortons point de la.' (zo juli 1866, vw xi,
P. 635)
M. voerde uiteindelijk de gefingeerde ''"Mainzer
Beobachter' op als bron voor zijn artikelen. Uit
de correspondentie in deze maanden blijkt hoe afhankelijk M. was van de steun van Busken Huet.
Deze schreef op 15 augustus aan zijn vriend Potgieter:
`Illusien heb ik niet omtrent dien man; alleen maar, ik
kan het denkbeeld niet uitstaan, dat onze nieuwe
hond Veldheer geen honger lijdt, en Multatuli we.'
(vw xi, p. 661)
Op zijn beurt heeft M. Busken Huet ook een dienst
bewezen. In december 1867 bracht hij hem in contact met *Rochussen en daardoor met minister "Hasselman. Busken Huet had namelijk gesolliciteerd
bij de Java-bode en wilde naar Indie, maar had geen
geld voor de overtocht. In dezelfde tijd was M. bezig
metplannen tot steun aan het conservatieve kabinet
Heemskerk-Van Zuylen,
dat politiek wankel stond.
Hi' wilde voorkomen dat de liberalen met hun plannen voor Vrije Arbeid weer aan de macht zouden kch
men. Hiertoe had hij contact opgenomen met oudminister en oud-gouverneur-generaal Rochussen,
die wel leek te voelen voor M.'s medewerking en ook
zinspeelde op een benoeming voor M. bij het ministerie in Den Haag. In die plannen kon Busken Huet
een belangrijke rol spelen, als journalistieke verdedi er in Indie van dezelfde politieke idealen. M.
schrijft hem dat hij Rochussen de volgende aanbevelingen geschreven heeft:
`«de heer Huet is een man van geweten en zou niet te
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bewegen zyn eene verbetering zyner positie aantenemen ten koste zyner overtuiging.» 0(...) Ik behoef Uwe
Exc. niet te wyzen op het groot gewigt dat iemand van
zyn talent in de schaal werpen zou. Hy is meer dan opgewassen tegen de advokatenpraatjes der 'Wren' op
de hoofdplaatsen die de andere Couranten redigeren.»' (21 december 1867, VW XII, p. 572)
Uiteindelijk leverden de onderhandelingen M. niets
op, maar Busken Huet wist via Rochussen in contact
te komen met minister Hasselman en op diens voorspraakf 2967,5o los te krijgen. Hi' kreeg van Hasselman de opdracht mee de aanvallen van de (liberale)
Indischepers op de regering `te breidelen'. Ondanks
aandringen van M. ,
zweeg Busken Huet over deze
onderhandelingen:
`Ik wacht nog altyd eenig berigt over uw bezoek van...
26 December. Dat ge bij R. geweest zyt, weet ik. Dat ge
later weder naar Den Haag zoudt gaan, schreeft ge me
ook. Ik doe een beroep op uwe loyauteit om te beoordeelen of ik al of niet eenig zedelyk regt had iets over
het verhandelde te vernemen?' (12 februari 1868, vw
XII, p. 675-676)
Ook men M. in het voorjaar een nacht bij Busken
Huet in Bloemendaal logeerde, kwam het onderwerp niet ter sprake. Een half jaar later, toen Busken
Huet inmiddels in Indie zat, maakte minister De
Waal de officiele documenten openbaar. Door zijn
liberale vrienden werd Busken Huet van verraad
van zijn beginselen beschuldigd. M. deed dat niet,
maar verbrak wel elke betrekking met hem. Zijn
`vriend' had verzuimd om met hem aan eengroter
plan te werken. Vandaar dat hij nooit heeft gereageerd op de laatste brief die Busken Huet hem uit
Indie schreef op 18 december 1868 (vw xiii, p. 262
e.v.), toen hem ter ore was gekomen, dat de toedracht rond de onderhandelingen in Nederland was
geopenbaard.
In 1866 schreef M. hem:
`Ik kan waarlyk best tegen kritiek (als gy me eens wilt
havenen, zult ge 't zien) en ben op dat punt volstrekt
niet prikkelbaar.' (4 september, vw xi, p. 675)
Het eerste artikel van Busken Huet over m.gaf dan
ook weinig reden om geprikkeld te raken: het was
een uiterst lovende kritiek van Pruisen en Nederland.
Hi' noemt M. hierin de `virtuoos van het sarkasme'
en maakt er de bekende vergelijking tussen de Max
Havelaar en de Camera Obscura (*Beets). De recensie
verscheen onder de titel `Bemoediging' in het tijdschrift Nederland (1867, 1, p. 32o-335) en werd nog in
datzelfde jaar, onder de titel Multatuli uitgegeven
als brochure bij C. van Helden (Litt. F ant., II, p. 200
e.v.; vw xi',p. 182). Vanuit Indie volgden recensies
van Over Specialiteiten (1871, Litt. F ant., xv, p. 139; vw
xv, p.19) en Vorstenschool in de Java-Bode (1872, Litt.
F ant., 16, p. 35; vw xv, I) . 446) . Vooral deze laatste recensie was veel minderpositief.
In 1885 publiceerde Busken Huet een bijdrage over
M. in Onze hedendaagsche letterkundigen (red. Jan ten
Brink; 1883-1887). Deze bijdrage was in afleveringen

BUSKEN — BUSKEN

eerder verschenen in het Algemeen dagblad van Nederlandsch Indie (tevens opgenomen in zijn Litt. F ant.
xxll,p. 127 e.v.). Hierin nam hij een deel op uit de
"Losse Bladen en van het zogenaamde Dagboek van M.
("dagboek 1.), beide overgenomen uit de 'Brief aan
A.C. Kruseman' (Menado, 1851). M. schrijft hierover
op 8 januari 1886 aan R.J.A. Kallenberg van den
Bosch:
`Die Huet (verlegen om kopie zeker) heeft goedgevonden'n stuk saamteflansen over my, en by gebruikt
daartoe brokken uit brieven en andere schryvery (grootendeels uit m'n jeugd, NB!. Jets er van, dateert van
1842. En ook 't andere is heel oud.) Voelt ge hoe zoo'n
handelwyze alle vertrouwelykheid in brieven belemmert?' (vw xxm, p. 544)
Toen Busken Huet hem enkele maanden later die
`zogenaamde biografie' met vriendschappelijke
g
roeten aanbood, weigerde M. hem te antwoorden,
aldus schrijft hij aan C. Vosmaer:
`Niets ware me makkelyker dan B.H. te verpletteren.
Maar ik heb er geen lust in. Zeker heer Van Eybergen
Santhagens schreef eens: «Met B.H. 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.' (5 april 1886, vw )(xi'', p. 579)
Dezelfde aanhaling van de woorden van Eybergen
Santhagens vinden we in de brief aan G.L. Funke
d.d. 8 december 1878, waarin M. n.a.v. enkele artikelen van Busken Huet in Nederland schrijft:
`Ik weet niet of ge weet hoe ik Huet ken? Van 'n zeer ongunstige zyde. Toch prees ik hem wat z'n kritische methode aangaat, en hiermee had ik dan vooral het oog op
de zeer algemeene manier van mooi- of lelyk-vinden
zonder motiveering. Maar dit sluit geenszins in zich
dat ik z'n dikwyls slordige taal, z'n hinkende wyze
van uitdrukking, z'n affektatie, z'n onzuiveren redeneertrant zou goedkeuren. (...) In 't kort, ik moet zorgen dat m'n aanpryzing in bundel vi [van de Ideeenj
niet van wyder strekking worde dan m'n bedoeling
was. (...) Nu ik weet dat die stukken van Huet zyn, lees
ik ze anders, en ik vind de oude fouten en knoeieryen.'
(vw xix, p. 614-615)
Zelfs aan het eind van 1886 was zijn woede nog niet
afgenomen, zoals blijkt uit een brief aan Marie Berdenis van Berlekom:
`De man weet nagenoeg niets van m'n leven, maar dat
kan zoo'n métier-schryver, zoo'n artikel-fabrikant
niet schelen.' (io december 1886, vw xxiii, p. 753)
Busken Huet erkende M. als de oorspronkelijkste
schrijver van zijn tijd (Litt. F ant. xxii, p.164). Hi'
prees de Max Havelaar en noemde het boek `onvergelijkelijk in zijn soort'. Kritiek had hij op sommige
van de Ideeen:
Vaar Multatuli niet voortreffelijk of niet goed is,
daar is hij veeleischend en subtiel, en wordt hij door
subtiliteit vermoeij end en langwijlig.' (Litt. F ant., xxii,
p.163)
M. heeft zich op zijn beurt zowel positief als nega-
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tief uitgelaten over de literaire arbeid van Busken
Huet. Over Busken Huets eerste roman Lidewyde
(1868) geeft hij een vernietigend oordeel in een bief
aan Feringa d.d. 4 juni 1872:
`Ik heb nooit lets begrepen van wat men over Lidewyde geschreven heeft. 't Komt my voor, dat zelfs zy die
't meest tegen dat ding te-velde trokken, het te veel eer
bewezen. Ze hebben 'n inktvlek voor 'n teekening aangezien. Het komt my zeer karakteristiek voor, dat niemand de genesis van dat boek geanalyseerd heeft. 't Is
een mismaakt uitwas van fatsoenlyk ingehouden wellust, op frazen gezet. Ik zie kans, de psychologische
wording van 't boek, vry nauwkeurig te beschryven.
De ware titel is: «Deftig uitstapje naar 'n naakte
vrouw, of zwynery zonder toebehooren.» «Zonder toebehooren.» Ja, want de heele inkleeding is onwaar,
slecht geteekend, onbekwaam . Er is iets jongensachtigs
in Huet's ddvergondage [=schaamteloosheid]. Men
kan 't hem aanzien, dat hy geen model had, noch van
buiten zich, noch in zich! Hy spreekt van... hooren-zeggen. «Die franschen maken zulke aardige boeken met
wellust... kom, ik zal ook eens 'n aardig boek maken
met wellust!» Net andersOm als de brave Hollandsche
critici, geef ik aan Huet een testimonium van prudhommie [=fatsoenlijkheid]! Als z'n vrouw sterft, kan
Groen v. Prinsterer hem z'n dochter geven. De Lidewyde stinkt van burgerlijke, onartistieke janklaassige
houterigheid. De lezer komt op 'n naakte vrouw terecht, nu ja, dat was afgesproken tusschen Huet en auteur, maar hoe? (vw xv, p. 240-241)
Met de kritiekbeoefening in de Litterarische F antasien
kan hij het eens zijn, hoewel Busken Huets mening
lang niet altijd met de zijne overeenkomt, aldus
schrijft
ft hij in Idee 1197a:
Vat de Fantasieen van Busken Huet aangaat, dat is
Kritiek! De heer Huet bepaalt zich niet tot de communicatie, dat zeker stuk hem al of niet behaagt (...) hy behandelt 'n schryver. (...) Onder de «Litterarische
Fantasieen» zyn kunstjuweeltj es' (vw vii, p. 312).
In een noot uit 1877 bij Idee 1268a schrijft hij over
diens Nederlandsche Belletrie (3 dln., 1876): `M'n oordeel over de daarin vervatte Kritiek is over 'tgeheel
zeer ongunstig, en dit doet me leed.' (vw vii,. 599).
Aan het eind van datzelfde jaar schrijft hij P.A. Tide:
`Nu, om licht te verspreiden schryft Huet dan ook
niet. Men moet al tevreden zyn als hy 't clair-obscur
niet stikduister maakt. De expectoraties van Huet
doen me altyd denken aan 'n dievenlantaarn... in den
zak van 'n overjas. 1k kan er niet by zien. 't Kan aan my
liggen, want ik hoor dat vele anderen gelukkiger zyn,
of... zich gelukkiger voordoen.' (9 december, vw xvm,
P . 764)
Feller nog uitte hij zich in Over Specialiteiten, waar hij
in hoofdstuk mxiii een bijzondere specialiteit behandelt, namelijk `de gewezen dominees die overgingen in de schryvery' (vw v, p. 625). Hi' noemt
hierin 'degewezen theologant' Busken Huet, aangezien deze hadgeschreven dat geen enkele vorm van
studie de vrij beoefende theologie overtrof. Tat

gaat de schreef van 't verdraaglyke voorby', was M.'s
reactie (vw v,p. 626). In een noot uit 1879 voegt hij
hieraan toe:
`maar nu eenmaal in m'n zesden bundel Ideeen 't ongeluk gehad hebbende z'n kritische methode aan te pryzen – in tegenstelling namelyk van 't gebruikelyke
ongemotiveerd mooi- of lelyk-vinden – moet ik me
waarborgen tegen de verdenking dat ik party-trek
voor z'n taal, z'n wyze van uitdrukking, z'n betoogtrant, z'n meningen over Kunst, Letterkunde, Moraal,
Poezie en... meer nog, helaas, al noemde ik reeds veel.
Het meeste werk dat de heer Huet in den laatsten tyd
geleverd heeft, is kopiefor the million en zelfs als zodanig vry slecht. 9 (vw v, p. 650-651)
Hier wordt duidelijk M.'s mening over de schrijvercriticus verwoord. De manier waarop deze de diverse schrijvers tehandelde' keurde hij goed, diens
literaire oordelen waren echter niet de zijne. Volkomen oneens was hij het bijvoorbeeld met Busken
Huets oordeel over C. Vosmaer, dat dezegeen dichter was (noot uit 1876 bij Idee 731, vw iv, p. 691; ook
in Idee 1197a, vw vii, p. 313).
Busken Huets stijl verafschuwde M. Hi' beschuldigt
hem in een brief aan Taco de Beer `uitdrukkelyk van
medeplichtigheid aan het taalbederf waarin onze
couranten en hun «onz' eigen correspondenten»
zoo virtuozelyk 't byna onmogelyke leveren.' (i. mei
1883, VW XXII, p. 600).
Over Busken Huets Nederlandse vertaling van Sa
majeste l' argent 4877) van X.A. de Monte in (Ned. vertaling: De Koning der Eeuw) schrijft m., zonder die echtergelezen te hebben, op 22 november 1879 aan
S.E.W. Roorda van Eysinga:
`te oordelen naar ander werk van hem, zal 't hollandsch ellendig zyn, beneden 't geen men vorderen
kan van 'n schooljongen van twaalf jaar! Meen niet dat
ik hier te veel zeg. De haren ryzen te berge by z'n gallicismen!' (vw xx, p.129)
*Coquerel
Busken Huet, Gideon-0860-1921, zoon van de voor-

gaande, letterkundige en folklorist te Parijs. Hij gaf
in 1903 de Litterarische F antasien en Kritieken van zijn
vader opnieuw uit, voorzien van een `nalezing'.
Hierinpubliceerde hij bovendien de beide Gids-artikelen van 1864 die aanleiding gaven tot de breuk
tussen Conrad Busken Huet en de overige redactieleden. In De Gids van 1910 plaatste Gideon een aantal
tot dan toe onuitgegeven brieven van M. aan zijn vader, diegeschreven werden tussen 15 december 1867
en 19 april 1868, voor en tijdens de onderhandelingen met Rochussen en Hasselman (vw xii). Edn van
de brieven van M. opent met:
`Hierby (...) een pakje zegeltjes voor Gideon. Er is veel
kaf by, maar misschien een enkel graantje dat hy gebruiken kan' (23 maart 1868, VW xi', p. 721)
Buss, Ernst-0843-1928, Zwitsers predikant en ijve-

raar voor de zending. In 1876 werd zijn werk Die
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christliche Mission; ihreprincipielle Berechti gung and praktische Durchfiihrung (Leiden, 1876) door het Haags Genootschap bekroond.
Van P.A. Tiele kreeg M. een samenvatting van dit
werk toegestuurd. In zijn brief van 9 juli 1876 aan
Tielegaat M. in op twee apecten van dit boek. In de
samenvatting staat dat het christendom zo universeel is dat het begrepen kan worden door volken
`die op den laagsten trap van ontwikkeling staan'.
Ten tweede wil hi' die volkeren geen dogmata gepredikt hebben, maar `algemeene menschenliefde,
een liefhebbende hemelvader enz.'. Wat de eerste bewering betreft, zou M. graag opheldering gehad hebben van de term `universeen Wanneer dit woord in
tegenstelling tot `concreet' opgevat moet worden, is
hi' het met Buss oneens. `Kinderen en onontwikkelden' houden, aldus schrijft hij, juist van iets concreets:
`Behoefte aan aangename kittelende sprookj es gaat
den lust tot denken en oordeelen vooraf. Wie onontwikkelden wil inpakken, moet altyd beginnen met:
oer was eens.» Dit deed Jezus ook met z'n parabelen.'
De tweede stelling van Buss vindt hi' absolute onzin, immers ook de woorden zelf zijn dogma's:
`Hoe nu Buss 't woord dogma wil opvatten, in beide gevallen zullen zyn: oGod is 'n hemelsche vader» en
ohebt alle menschen lief» dogmaas wezen. Dit wordt
te blykbaarder daar by van Christendom spreekt. 1k ken
den modernen deun: oWeg met leerstellingen, wy prediken (zegge: wy leeraren) het ware echte onvervalschte
Christendom.» Dat leeraren nu bestaat in 't verkondigen van owaarheden» die wel degelyk als dogmaas
moeten worden aangenomen. De zin (onzin) dezer
preekj es zou eigenlyk zyn: oWy leeren geen leering.»'
(vw xviii, p. 414-415).
Bovendien is de wijze waarop Buss voorstelt om de
heidenen te bekeren, een illusie, aldus M. In dezelfde briefgaat hij verder op dit vraagstuk in. Hi'
merkt over Buss op:
`Komiek, die Buss met z'n weglaten van dogma's! Net
iemand die om zich te voegen in 't gebrek aan ontwikkeling der metselaars, hun voortaan zal toestaan te beginnen met de tweede verdieping!' (vw xvill, p. 424)

Buthe, de-, het buiten dat Jan Douwes Dekker in juni
1859 gehuurd had in Brummen. Tine vond er met
haar kinderen eengastvrij onthaal in augustus 1859,
nadat zij uit Antwerpen gevlucht was en van Van
Heeckerengeld gekregen had om door te reizen.
DD. verbleef intussen te Brussel, waar hi'j tussen
midden september en 13 oktober de Max Havelaar
schreef. Begin november ontving Tine in Brummen
hetgebonden handschrift van het pas voltooide
boek, dat doorJan Douwes Dekker via W.J.C. van
Hasselt naarJ. van Lennep werd gestuurd (cf. brief
aan Tine d.d. ii november 1859, vw x, p. loo). Het
landhuis werd later gesloopt.

Butler, Benjamin Franklin-, 1818-1893, generaal der
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Noordelijken in de Amerikaanse Slavenoorlog (18611864). Door zijn onmenselijk optreden kreeg hi' de
bijnaam teest Butler'. Van 1866 tot 1875 was hi' lid.
van het Congres, in 1882 werd hi' benoemd tot gouverneur van de staat Massachusetts.
In een brief aan C. Busken Huet van 22 november
1866 noemt M. een verslag van een speech van Butler, die hem `voor 8 dagen lang monarchaal enz.'
maakte. Verderop in de brief noemt hi' de betreffende redevoering `de octant' maar hi' voegt daaraan
toe dat de toespraak waarmee de toenmalige minister vanJustitie, J.A. Philipse, een paar dagen eerder
de vergadering van de Staten-Generaal geopend
had, minstens zo erg was: `Ik zou haast niet weten
te kiezen tusschen zoo veel Amerikaanschegemeenheid en zoveel Hollandsche fatsoenlykheid!' (vw xi,
P . 748-750).

Buurtschap, was vroeger de basis van de `Volksgeese,
aldus M. in Idee 1236 en 1237 (vw vil, P . 454-455) . Buren bespraken tijdens `avond- of zondagszittingen'
de din en van de dag en dit had invloed op `meningen, zeden en ontwikkeling' van deze buurtgenoten. Zij hadden min of meer dezelfde ideeen, omdat
zij zo'n nauw onderling contact hadden ("Wolff en
Deken). In M.'s betoog over de ontwikkeling van
*buitens beweert hi' dat de eerste stap hierin, namelijk de over an van het buiten-zitten op een bankje
op de stoep naar het hebben van tuintj es, de doodsklap voor het Buurtschap is geweest. Later kwamen
de ideeen over de stand waartoe men behoorde,
men werd tuurman in God, in Geloof, of op de
Beurs'.

Buijs, Arnoldus-, Halsteren 1841 -Rotterdam 1923,
aanvankelijk een (kritisch) medestander van m.: hi'
deelde diens mening over "Vrije Arbeid, het *Cultuurstelsel en depolitieke situatie in "Indie. In Het
Kultuurstelsel, zijne misbruiken en leemten (Gorinchem,
1868) beroept hij zich op M. en prijst diens `excentrieke moed'. In het artikel `Multatuli-fonds (Asmodee van 8 december 1870; vw xiv, p. 258-26o)
verdedigt hi' M. en adviseert om hem tot gouverneur-eneraal
g
van Nederlands-Indie te benoemen.
Enkele jaren later keert hi' zich echter teen M.
In een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga d.d. 15
december 1876 schrijft M. dat Buijs hem in 1862 een
brie had geschreven waarin hi' `z'n
briefje
' wanhopigen
toestand schetste (miskendgenie, of zoo-iets). Hy
woonde met (2 of3) zusters op 'n buitenweg by Amsterdam. Hy verzocht me hem te komen zien. Dit
deed ik, en bleef er 'n minuut of tien. Hy beviel me
persoonlyk niet, maar z'n schryvery was niet zonder
(gewoon) talent. Voor 'n krantenredacteur en vertaler kon-i bestgebruikt worden.' (vw xviii, p. 573).
M. vermeldt verder dat Buijs hem ook in later jaren
brieven bleef sturen, maar dat hi' ze grotendeels onbeantwoord liet:
`ik heb den man geen kwaad gedaan, en goed willen
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doen, doch niets verricht. Ja, tOch. 't Was 'ngoedhartigheid dat ik z'n sours vervelende brieven beantwoordde. Soms vervelend, ja! Maar (ik geloof in `70)
ontving ik 'n brief van hem waarin de verveling overging in 'n anderen indruk. Er was iets je ne saisquoi
in, iets zoeterigs, iets... hoe zal ik zeggen! (...) Lang
daarna vernam ik van iemand die hem te Utrecht ('n
omineusen naam!) gekend had, dat m'n indruk komform de opinie was van z'n omgeving in die stad. Men
zei me dat-i daar als s. [sodomieter=homosexueel] bekend stond! Dit kan laster zyn, o ja. Maar ik had de
opinie van anderen niet noodig, z'n schryvery zelf
rook vies en daarmee uit. Ik was dus verantwoord dat
ik hem links liet liggen!' (vw xviii, p. 573)
Op 13 februari 1863 publiceerde Buijs onder het ps.
Anthropos het kritische artikel `Een school- en levensles voor Multatuli' in het A lgemeen Handelsblad.
Hierin bespreekt hij M.'s School des Levens, dat zijns
inziens bedorven is door M.'s uitval tegen professor
"Oosterzee. Hi' is van mening dat M. 'de gifplanten
van hoogmoed, haat en wrevel' moet uitroeien uit
zijn ziel. In 1876 schreef hij in de trant van M.'s Ideeeen zijn Gedachten. V oomamelijk over Godgeleerdheid, Geneeskunde, Regtsgeleerdheid, Wijsbegeerte en Letteren (d1.1,
Utrecht, 1876). Ook het motto was aan de Ideeen ontleend: Ten zaaijer, van God gezonden, ging uit om
te zaaij en'. In de inleiding schrijft hij dat M.'s naam
hem vroeger dierbaar en lief was, doch dat die hem
de laatste tijd tot een `walg' geworden is. Dat kwam
`door zijn domme en rauwe godloochenarij' (a.w., p.
9). Van Vlotens Onkruid onder de tarwe noemt hij een
`meesterlijk opgesteld boek' en verder schrijft hij
eindelijk tot de ontdekking te zijn gekomen dat M.'s
hart even onrein is als diens verstand (a.w.,p. 29).
Buijs vermeldt hierin ook dat de kroonprins tot de
intekenaren behoorde en dat de kosten van de uit ave gedragen werden doorprins Hendrik (182o-1879),
de broer van koning Willem ill.
G.L. Funke attendeert M. op 3o november 1876 op
dezepublikate van Buijs en de ondersteuning ervan
door Prins Hendrik: `Uit ieder woord dat hij over U
schrijft, spreekt den vuilst mogelijken haat, vermoedelijk omdat Ge hem terzij hebt geworpen.' (vw xviII, p. 546). In bovengenoemde brief aan Roorda van
Eysinga schrij ft M. over deze kwestie:
`Meen niet dat ik dit alles vertel omdat ik me de
scheldwoorden aantrek die hy me naar 't hoofd gooit.
(Ik ben 'n st...vlieg - depuntjes zyn van hem - 'n drekvlieg -zonder puntjes - 'n burgermannetje!' Dit laatste is waar, schoon in anderen zin dan hy bedoelt. 0 ik
word vreeselyk uitgescholden!). Neen, dat boek hindert me niets. De auteur heeft de oprechtheid er in te
verklaren «dat ik hem behandeld» heb omet yskoude
onverschilligheid.» (...) Hoe dit zy, er is amor in, en
war amor, en ik was en blyf verstokt genoeg om niet
van z'n amor gediend te zyn. (...) Om dat boek (tegen
my?) in de wereld te krygen, heeft Prins Hendrik hem
geld gegeven! `Vindje dat niet karakteristiek? Ik zeg
niet dat Prins Hendrik vuile relatien met den vent
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heeft. Integendeel. Ongetwyfeld niet! Juist dan immers zou hy zich niet zoo onnoozel met hem geafficheerd hebben! Prins Hendrik moet door z'n
omgeving bedrogen zyn! Z6(5 antwoordt de hofkliek
op Vorstenschool! Ziedaar 'n staatkunstknutselarytje
a la van Huisde! Van Huisde gebruikte Puf om z'n
vrindje van Weert overeind te houden. Om my te doen
vallen, stuurt men 'n s. op me af!' (vw xvm,p. 574)
Ook aan J. Waltman schrijft hij over Buijs, wiens
brieven hij 'mal overdreven flikvlooiend' noemt (11
maart 1876, vw xviii, p. 298). Op 17 januari 1879
komt in een brief aanJ.M. Haspels Buijs opnieuw
ter sprake. M. schrijft hierin het wel erg toevallig te
vinden dat Buijs de `«eenige man van letteren» is
met wien hy [Prins Hendrik], voor zoover ik weet,
zich ooit bemoeid heeft'. Hi' suggereert vervolgens
`dat-i z'n hulp verleende, omdat Buys verzekerd had
my te zullen uitschelden' (vw xix, p. 652).
Buys, Johannes Theodoor-, 1828-1893, geb. te Amsterdam, hoogleraar Staatswetenschappen te Leiden
(1864-1893). In de periode 1855-1864 was hij redacteur van de W etenschappelijke Bladen, waarin hij in
186o(nr. in, bijblad p. 21-34) een beoordeling van de
Max Havelaar publiceerde. In 1866 schreef hij de brochure Het regt der Tweede Kamer, een woord aan de kiezers, waarin hij n.a.v. de benoeming van P. Mier tot
gouverneur-generaal, enkele kritische kanttekeningen bij de politiek van minister Heemskerk plaatste. Zijn hoofdwerk is De Grondwet, toelichting en
kritiek (3 dln., Arnhem, 1883-1888). In liberale kring
was Buys een toonaangevend man.
In bovengenoemde beoordeling van de Max Havelaar betuigt Buys onverdeelde bijval met de strekking ervan, maar veroordeelt M. als ambtenaar en
als mens, wiensgrote fout hij `een volslagen gebrek
aan tucht' noemt. Als het hem ernst wasgeweest
met zijnpleidooi voor de Javaan, aldus Buys, zou hij
bezadigd zijn opgetreden. Het is treurig `zooveel
naïve zelfvergoding als er in dit boek doorstraalt'.
Dejavaan heeft verstandige vrienden nodig, betoogt hij. In Minnebrieven (vw ll,p. 18) noemt M. het
verwijt van `verregaande tuchteloosheid"ten rechte', wat hij in een noot van 1872 bij Idee 43 nuanceert (vw ll,p. 67o-671). "Opzoomer *SchultzeDelitzsch
Bijbel, de-, wordt door M. vele malen in zijn Ideeen ter

sprake gebracht. In Idee 437 noemt hij het een boek,
`dat onovertroffen is in schandelyke taal en walgelyke vuiligheden. Wie 't ontkent, heeft nooit dat boek
gelezen' (vw ll, p. 637). Hi' wijst op de geschiedenissen van Abraham, Lot, Jacob, Juda, Delila, Judith,
Rachab en Bathseba en vraagt zich af met welk recht
men de werken van *De Sade, "Pigault-Lebrun of
*Paul de Kock uit zijn huis weert, als men zijn dochters wel dezegeschiedenissen in handen geeft. Het
gebruik van de bijbel als `zogenaamd-heilige
Schrift', het 'ware enige richtsnoer waarlangs men
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«hetgoede» bereiken kan', keurt hij af. Bijbeluitleg
in de vorm van verdraaien en aanvullen van de tekst
ispuur bedrog:
Tat er (...) hier en daar lessen voorkomen, die de
behartiging waard zyn, kan niet ontkend worden.
Het tegendeel is dan ook niet te verwachten in een
zo veelkleurige verzameling.' (Idee 925, vw iv, p.669670)
In Idee903 heeft hij zich dan al beklaagd over het
nog altijd letterlijk opvatten van de bijbel in to enstelling tot de profane "mythologie. De symboliek,
aldus schrijft hij, van een verhaal als bijv. de verleiding van Danae met behulp van de gouden re en, is
iedereen duidelyk:
Vaarom gebruiken wy niet een gelyke maat van gezond verstand tot het ontkleden van den bybelsen
God, van de bybelse parabelen?' (vw p. 640)
Over Vaarheid in legende' en de schoonheid van
het Adam en Eva-verhaal in Genesis handelt Idee
517 (vw III 287-292). In Idee 888 schrijft M.:
`Onze Genesis, als sprookje beschouwd, is volstrekt niet laer soort dan vele andere. (...) Er is drama in, namelyk
g
expositie, spanning en tragische ontknoping' (vw iv,
p. 617-618)
In de Ideeen904-906 (VW IV, p. 641-647) vergelijkt
hij de scheppingsgeschiedenis van Ovidius met die
uit Genesis. De minderwaardige rol van de vrouw in
de bijbel wordt door M. ook enkele malen aan de
kaakgesteld, met verwijzing naar Mattheus )(Ix
Mee 182, vw p. 400) en Richteren xix (Idee 188,
vw p. 406-407) In Idee 183 schrijft hij dat de
vrouw in de bijbel `niets, niets, volstrekt niets' is. 'Elders worden haar rechten miskend, om alleen te
spreken van haar verplichtingen.' (vw p. 401).
In Idee 183 (vw p. 401-404) geeft een nieuwe le10-46. In Idee 196 merkt hij
zing van "Mattheus
vervolgens op:
`Zou er ook misschien 'n fyne – neen, een zeer grove –
ironie liggen in Mattheus xix? Parbleu... daar hebben
we 't! jezus doelde op de wenselykheid van 't uitsterven der kappellui. Larochefoucauld heeft gelyk: men
moetgeen tekst afkeuren, zonder dien van alle kanten
bekeken te hebben. Nu zie ik in, waarom de kappellui
van dien tyd, Jezus' bedoeling niet verkozen te begryen (...) Ik laat dus Mattheus xix in z'n geheel, en doe
P
afstand van m'n voorgestelde nieuwe lezing. 't Was
ook dom van my, te menen dat ik hem kon verbeteren,
of de vertalers, of de overschryvers... ik zal 't nooit
weer doen. En... zie eens die schriftuitleggende werking myner Ideeen: Nu wordt ook dat donkere zevende
hoofdstuk uit den brief aan de Corinthers duidelyk.
Wat me daarin vroeger schandelyk voorkwam en vuil,
vertoont zich nu rein en verheven. Wel zeker is branden beter dan kappelteelt, wel zeker! Paulus had groot
gelyk. Hy zegt, in wat meer woorden, en met wat omslag, 't zelfde wat ik in den Havelaar m'n vriend
Droogstoppel toeriep. Alleen gaat by verder dan ik.
Hy is radicaler. Ik laat maar een persoon stikken, en in
de aangehaalde teksten wordt 'n heel ras uitgenodigd
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om weg te blyven. Ik mag dat wel... dat noem ik entidrisme!' (vw p. 410-411)
In Idee431 (vw p. 633) laat hij een vrome ze en:
`Ik ontbyt met Ezechiel', en hij let in een noot uit
dat het hier hoofdstuk4 vers 12 betreft, waar sprake
is van eengerstekoek die met drek gebakken is. Hi'
tekent hierin verder aan dat het niet zo smerig is als
het klinkt(en als Voltaire dacht), omdat de drek gediend zal hebben als brandstof (vw p. 725). Een
andere vrome merkt op: 'Ik lees alle dagen in 'n
boek dat hond noch kat verstaan kan. Als-i daarmee
nietgediend is, verklaar ik hem voor zeer exigent'
(VW II,. 633).
Herhaaldelijk trekt M. van leer teen de moderne
dominees("moderne theologie), zoals "Zaalberg, die
de bijbel niet aannemen als Gods eigen heilige
woord, maar die er wel uitpreken (Idee 454, vw HI,
. 187-221).
P
In Idee 1071 prijst hij de bijbel omdat dit boek oprechtergeschreven is dan veel negentiende-eeuwse
werken, die zogenaamd geestig zijn door dubbelzinnig taalgebruik:
`In den bybel, die zoveel heerlyke modellen bevat van
alle soorten van litteratuur – het geestige vooral niet
uitgesloten – komt geen enkel gezegde voor dat door
dubbelzinnigheid tot lachen opwekt. De oorzaak ligt
in de oprechtheid waarmee daarin alles by den naam
genoemd worth. De naieve schryvers maakten van den
byslaap zo min 'n mysterie als van eten en drinken'
(vw vi, p. 720)
In een noot bij Idee 925 schrijft hij dat de `literarische schoonheid van sommige stukken in den Bybel' niet te overtreffen is. De christenen slaan hier
echtergeen acht op, terwijl de moraal die ze zo eren
tyna doorgaand infaam' is (vw p. 670). "Woutergeschiedenis *christenen "jezus *Job *Tien Geboden

Bijbelhotel, van half mei tot eind juni 1864 verbleef
M. met een onderbreking van 18 dagen in Amsterdam, waar hij overnachtte in het Bijbelhotel. The
old Bible, English and American hotel, zoals de
officiele naam luidde, wasgevestigd aan de WarmoesstraatJ. 563. Vol ens een mededeling van
Mimi zou de waard M. eruitgezet hebben omdat hij
geen wijn aan tafel dronk en dus onvoldoende verteerde(vw P- 340) . Op 17 mei schrijft M. Mimi
over het hotel:
`Ik ben in 't beste logement en heb de prettigste kamer
die ik nog ooit er ens gehad heb. Dat ik hier aanlandde was toeval, maar 't kon niet beter treffen. Men is
hierprevenant voor me, en alles is goed. Vast groeien
zal ik hier niet, want ik kan hier goed werken en zal
weldra geld hebben eerst voor huis, dan voor my...'
p. 302)
(vw
De rekeningen van het hotel zijn opgenomen in vw
xi(p. 325-326 en 341-342). spreekt in een brief aan
Mimi d.d.9 juni van to eren 'in den Bybel' (vw xi,
p. 327), op donderdag 3o juni schrijft hij haar: 'Ik g a
den bybel uit en zal belanden by Meyer op een zol-
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der' (vw xI,P. 340) . Nog diezelfde week verhuist M.
naar de door de Dageraadsmannen vertimmerde
zolder boven de zaak van de firma R.C. Meijer
rd'Ablaing van Giessenburg) in de Kalverstraat E
246.

Bijencellen, hebben de vorm die de eis der din en
met zich meebrengt, schrijft M. in Idee 53o: `Nooit
gelastte iemand de byen, haar celletjes to begrenzen
met zeszydige vlakken' (vw iii, p. 359).

Byron, George Noel Gordon, lord-, 1788-1824, beroemd Engels dichter, voorman van de Romantiek.
Als student in Cambridge gaf hi' zijn eerste bundel
gedichten, getiteld Hours of idleness (1807) uit. De
slechte kritiek op deze bundel door Henry Brougham in de Edinburgh Review, beantwoordde hi' met
het beroemdgeworden satirische gedicht 'English
bards en Scotch reviewers'( 1809). Hierin hekelt hi'
zijn poetische tijdgenoten (Scott, Wordsworth en
Coleridge). M. zinspeelt hierop in een brief aan C.
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Busken Huet d.d. 14 november 1867, n.a.v. een beoordeling van zijn eigen werk in de Revue Brittanique
(VW XII, p. 485).
Byron streed teen de Turken in de Griekse vrijheidsoorlog. Hi' overleed in Missolunghi (Griekenland). Dit noemt M. in Idee 1085, waarin hi' verder
z'
schrijft dat hj gelooft dat Byronin' weerwil vanz'n
verzen dan"inderdaad dichter was' (vw vii,p.18).
Byron was in staat de Hellespont over to zwemmen
omdat hi' `een kogels aan z'n been' had, schrijft hi'
in Idee 84. M. heeft die wel en moet zich ervan bevrijden omdat ook hi' de Hellespont over wil (vw ii, p.
3
2 7; *advertenties van Multatuli 1).
Byron werd door Harriet Beecher-Stowe in de Atlantic Monthly van september 1865 beschuldigd van een
incestueuze verhouding met zijn halfzuster Au usto Mary (Leigh-)Byron. Dit artikel leidde in En eland tot boze reacties. In een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga d.d. 26 januari 1872, worth melding
gemaakt van de `kibbelary over Byron' (vw xv, p. 6o).

c
Ca ne doute de rien, (Fr. Dat kept een twijfel) 'Ca ne
doute de rien! Aan niets twyfelen, alles menen te weten, te begrypen, is het zekerste middel om onkundig te blyven', schrijft M. in Idee 569 (vw iv, p. 3z8).
In Idee570 schrijft hij:
`Hetgezegde: Ca ne doute de rien - ieder zal my dit
toestemmen - beduidt zoveel als: «hy is 'n verwaande stommerik» neen, erger nog: ohy is, door het versperren van den weg tot onderzoek, veroordeeld ten
eeuwigen dage een stommerik te blyven.»' (vw iv, p.
329)
Cadmus *Kadmus
Caesar, Cajus Julius-, 100-44 v.Chr., Romeins veld.heer en staatsman, verwierf als consul een stevige
machtsbasis in Rome. Hi' onderwierp grote delen
van Noordwest-Europa (beschreven in zijn (Commentariff) De Bello Gallico). Toen in Rome door zijn vroegere medestander in het Triumviraat, Pompeius, door
de senaat tot consulgekozen werd, stak Caesar de
Rubicon, eengrensrivier van het hem toegewezen
Gallia Cisalpina, over en versloeg in 48 v.Chr. de legers van Pompeius bij Pharsalos in Egypte. Na verdere overwinningen in het Oosten keerde hij in
triomf naar Rome terug. De sedert lang door hem
verfoeide conservatieve senaat moest hem daarop de
macht in handengeven: hij werd tot imperator benoemd. Op de vijftiende maart 44 v.Chr. werd hij
door samenzwerende senatoren (onder wie *Marcus
Junius Brutus) vermoord. Als alleenheerser (dictator
perpetuus) maakte hij een einde aan de Romeinse republiek - die na zijn dood in een burgeroorlog ten
onder zougaan - ,
en le de hiermee de basis voor
het Romeinse keizerschap.
M. roemt Caesar in Idee76o als een generaal die zijn
`overwinningen aan 't minachten van de schoolreg els' te danken had (vw Iv, p. 485), na eerder in Idee
stak
753 te hebben vastgesteld dat Caesar 'de krygtiek zo verbazendgewyzigd' had (vw iv, P. 476). In
Idee921 schrijft hij dit toe aan het feit dat Caesar, als
iemand die uitsteekt boven zijn tijdgenoten, zijn
`denkvermogen in de eenzaamheid' ontwikkelde
(vw IV, p. 664).
Verder komt in M.'s werk nog tweemaal een nederlaag van Caesar voor: een keer in Gallie (Idee 168, vw
II,p. 39o) en een keer in Afrika (zie het verslag van

M.'s voordracht te Zutphen d.d. 13 apri11878, vw
xix, p. 470).
Cagliostro, Alexander, graaf-, i.e. Giuseppe Balsamo,1743-1795, Italiaans apothekersbediende te Palermo, spiritist, waarzegger, avonturier en
goudmaker. Hi' bewoog zich in de hoflu-ingen van
Frankrijk, En eland en Rusland. Hi' trouwde met
Lorenza Feliciani en reisde met haar onder verschillende namen door Europa. In Londen nam hij de titelgraaf van Cagliostro aan. Zijn aanzien klom
zozeer dat men waaiers, ringen etc. a la Cagliostro
ging dragen. Zelfs hooggeplaatste personen zochten zijn omgang. Te Rome werd hij als vrijmetselaar
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.
M. noemt hem in een noot bij Idee 793 (vw iv, p. 513)
als de man die aan kardinaal *De Rohan voor30.00o
francs een flesje verkocht met een chemisch pre paraat om vuur te maken. *Waarheid in legende
Calas, Jean-4698-1762., hervormd koopman te Toulouse, werd ervan beschuldigd zijn eigen zoon,
Marc Antoine Calas te hebben opgehangen, en werd
daarom ter dood veroordeeld engeradbraakt. Door
het optreden van Voltaire werd in 1765 zijn proces
herzien: hij werd onschuldig verklaard en zijn familie werdgerehabiliteerd. Deze geschiedenis wordt
aangehaald door de Tielsche Courant in een pleidooi
voor recht in Indie("roofstaat), waarin een vergelijking gemaakt wordt met M.'s situatie. Dit artikel
werd door M. opgenomen in de Minnebrieven (vw H,
. 94 e.v.).
P
Calatrava, stadje in La Mancha in Spanje. De Orde
van Calatrava, gesticht in 1158, was een godsdienstig-militaire orde, die eerst de stad Calatrava en vervolgens heel Spanje van de Moren bevrijd heeft.
Later eretitel. M. wil Von Schukenscheuer(personage uit V orstenschool) het grootkruis van Calatrava verlenen, aangezien de NRC van 1872. het stuk in Spanje
laat spelen. In een eventuele herdruk zal hij daarom
Louise "n paar dozyn caramba's in den mond le en'
(Idee989, VW VI, p. 231).
Calcar-Schiotling, Elise Carolina Ferdinanda
van-4822-1904, Haas romanschrijfster, opvoedkundige, feministe, spiritiste. Zij schreef een recen-
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logaritmentafels van hem en van *Cornelis Douwes:
sie van Vorstenschool waarin zij M. gebrek aan gods`Het verschil en de overeenstemming tussen de methovrucht verweet. Deze recensie,getiteld `Vorstenden waarop en liberalen en behouders naar waarheid
school en Volksopvoeding,'verscheen in haar boek
zoeken – voor zoverre aan beide zyden oprechtheid
Uit het Leven voor hetLeven (1875). In een noot bij Idee
mag verondersteld worden – zou by benadering kun740 SChrijft M.:
nen worden geschetst door de vergelyking met twee
`Het aantal personen in ons gezegend Nederland, die
rekenaars, wien 't beiden evenzeer te doen is om cormeer verstand dan ik hebben van styl, taal, poezie en
rekte oplossing der vraagstukken, doch waarvan de
treurspelen, is schrikbarend groot. De voortbrengseeen elken te gebruiken logarithmus telkens zelf berelen onzer Letterkunde getuigen er van. (1874) Zie byv.
kent, terwyl de ander eens voor al z'n heul zoekt by
de werken van Van Calcar, Alberdingk Thym [ 11.A. AlCallet of vader Douwes. Het laatste is gemakkelyker.
berdingk Thijm], *Van Vloten, *De Geus, enz., alteMaar er zyn fouten in de tafels van Douwes en Callet
gaar veroordelaars van m'n arme Vorstenschool. Er
(...) weg met die al te hinkende vergelyking, want Doubehoort waarlyk moed toe, vermetelheid byna, om by
wes en Callet zyn prachtstukken van nauwkeurigden stortvloed van meesterstukken waarmee die fenikheid, tegenover de verwarde tradition die ze hier
sen onze lettermarkt overstromen, 'n pen op 't papier
zouden voorstellen.' (vw v, p. 338)
te zetten. 1k doe 't dan ook niet dan met eerbiedwaardige huivering. (Toevoeging van 1876)' (vw iv, p. 693)
Calvinus, i.e. Johannes Calvijn, 1509-1564, voorman
In een brief aan C. Vosmaer van eind februari 1877
van de Hervorming te Geneve, stichter van het calvinoteert Mimi dat zij samen met M. Calcars werk Op
nisme, de leer van degereformeerden en de orthododegrenzen van twee werelden. Onderzoek en ervaringen op
xen in de Nederlands Hervormde kerk, verdediger
hetgebied van het hoogere leven Cs-Gravenhage, 1877van depredestinatie.
1887, 10 dln.) gelezen heeft. Zij noemt het 'hoe een
Hi' wordt door M. onder meer genoemd in Over Speonmogelyk dwaas werk, en zoo goed geschreven te
cialiteiten:
gelyk!' (vw xviii, p. 643). In een verslag van M.'s voor`De protestantse wyzigheden op dit punt komen vry
dracht te Zutphen van n apri11878 uit de recensent
bespottelyk voor in lieden die eerbied hebben voor alde kritiek dat Van Calcar meer en beter verdiend
lerlei apokriefe dokumenten, voor de wartaal van dehad `dan eenvoudig uitgelachen te worden' (Zutphenzen of genen profeet of apostel, en die zich deemoedig
se Courant, 13 april 1878; vw xix, P. 472).
buigen onder de uitspraken van Calvinus, van Luther,
van den Heidelberger van de Dordtse Synode.' (vw v,
Caligula, (Lat. soldatenlaars) bijnaam van de derde
Romeinse keizer, GaiusJulius Caesar (12 - 41 n.Chr.),
P. 541)
Meestal komt Calvinus bij M. voor in het rijtje "Ludie van 37 tot 41 regeerde, en berucht was om zijn
ther, Ulrich, Zwingli en Calvinus, bijvoorbeeld in de
wandaden. Suetonius (rechtsgeleerde en biograaf,
Causerieen: 'Heiden waren zy, ware helden, vooral
75-150 n.Chr.) vermeldt in zijn Vitae Duodecim CaeCalvyn die door 't verbranden van Servet toonde dat
sarum (Gaius Caligula xxx), Caligula's wens: '0 utide oude manier van bewysvoering hem na aan 't
nampopulus romanus unam cervicem haberet!'
hart lag' (vw iv, p. 209), om later in hetzelfde werk
(Lat. 0 dat het romeinse yolk maar den nek had!).
nog te spreken van "t broddelwerk van Luther en
Deze uitspraak stond M. voor de geest in de Max HaCal n' (vw iv, p. 271).
velaar (vw 1, p. 142) en, bij monde van Oom Sybrand
in Idee 1177 (vw vii, p. 236-237). Deze uitroep wordt
Cambronne, PierreJacques Etienne, graaf-, 177(3.door hem verder nog aangehaald in een brief aan C.
1842, Frans commandant van de keizerlijke Li'Vosmaer d.d. 21 oktober 1873 (VW xvi, p. 251). Op 5
wacht (Garde); het laatsteplukje bij Waterloo heette
november 1880 schrijft hi' D.R. Mansholt:
de Vieille Garde.
`De maatschappy wordt opgevreten door fatsoenlyke
Sprak ook volgens M. 'La garde meurt et ne se rend
boosdoeners. M'n gemoed is zacht, maar by redeneering begryp ik Robespierre en zelfs Marat. Ja, Calipas' (Idee 527, zesde druk, p. 3o8; Fr. De lijfwacht
sterft engeeft zich niet over).
gula, met z'n verzuchting: Och, dat het heele
In een aantekening bij Idee 527 schrijft M. dat deze
menschelyk geslacht maar den hoofd had, om 't met
den slag te kunnen afhakken! Wie zoo lets als stelsel
woorden niet door Cambronnegesproken zijn,
maar afkomstig zijn uit een toneelstuk waarin Camgeeft, verkoopt dronkenmanstaal, maar als uiting van
bronne ten tonele wordtgevoerd (d.i. Les Miserables
wrevel, als vervloeking komt me Caligula's woord zoo
van V. Hugo). Ook Cambronne zelf ontkende dit
ongerymd niet voor.' (vw xx, p. 533).
In een brief aan Vosmaer d.d. noktober 1885 noemt
antwoord te hebbengegeven. M. schrijft dat Cambronne in werkelijkheid slechts een woord zou hebM. Caligula's plan om zijn paard de consuls-waarbeng ezegd Cmerde!'), dat als 'woord van C.' bleef
digheid te verlenen (vw xxiii, p. 439).
voortleven (vw In ,I). 433-434), en waar M. herhaaldelijk op zinspeelt (bijv. in vw v, p. 320 en vw vi, p.
Callet, Jean Francois-0744-1798, leraar wiskunde te
113). *goudmaker
Parijs, vervaardiger van de uitvoerigste en nauwkeurigste logaritmentafels. In de Divagatkn noemt M. de
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Camera Obscura, *Beets, Nicolaas
Camille, zuster van de Romein Horatius, die Naar geliefde Curatius versloeg. In Pierre Corneilles tragedie Horace (1640) vervloekt Camille daarom Rome
(acte iv, scene 5). M. slaat haar Imprekatie' lager aan
dan S.E.W. Roorda van Eysinga's `Vloekzang' ("De
laatste dag).
Camillus, Marcus Furius-, 410-365 v.Chr., Romeins
patricier, belegerde Veji in Etrurie io jaar lang en
nam de stad uiteindelijk in 396 v.Chr. in, werd dictator en bevrijdde Rome van de Garners. "Brennus
Campe, Julius-9 1792-1867, uitgever te Hamburg (firmanaam Hoffmann & Campe) van liberale schrijvers als Heine, Borne, Gutzkow en Hoffmann von
Fallersleben. Zijn uitgaven werden in 1841 in Pruisen verboden, evenals in Oostenrijk. In Idee 8o8
schrij ft M. dat Heinrich Heine 'zó in z'n schik was
met zyn uitgever, dat hy de goden dankte: weil sie
ihm denjulius Came zum Verleger gegeben...' (vw
IV, p. 525).
Camphuysen, Dirk Rafaelsz.-, 1586-1627, huisonderwijzer en van 1617 tot 1619 predikant te Vleuten. Als
Arminiaan werd hi' afgezet, waarna hi' zijn brood
verdiende met het maken van vertalingen; hi' eindi de als vlashandelaar te Dokkum. Zijn Stichtelyke
Rymen beleefde in de zeventiende eeuw 20 drukken.
In Idee 1193d schrij ft M.:
`«Er moet veel leeds geleden zyn,/Er moet veel stryds
gestreden zyn!»
Ik geloof juist niet dat altyd – zoals de goede Camphuysen, misschien om 't rym slechts, beweert – het
eind van dat alles: «vrede» wezen zal. Maar... zelfgevoel toch, en hoogmoed, en de betrekkelyke kalmte
die de beloning is van 't: Multa tulit fecitque puer,
sudavit et alsit! [*Multatulil
Mochten sommigen menen dat de beide aangehaalde
teksten te deftig zyn, te ernstig, te klassisch voor de
soort van Wouters tegenspoedj es? Ze vergissen zich.'
(vw VII, p. 303-304).
"Lodensteyn
Capellen, Godert Alexander Gerard Philip, baron
van der-,1778-1848, gouverneur-generaal van Indio
van 1816 tot 1826. Hi' beschreef zijn ervaringen in
`Publikatien' (Indische Staatsblad, 182,4; en niet in 1825
zoals M. schrijft, zie Max Havelaar ed. A. Kets-Vree,
1992, dl. ii, p. 66). In de Molukken heerste grote ontevredenheid over het specerijen-monopolie waardoor de inwoners van het handelsverkeer werden
afgesloten. In 1817 werd de opstand op Saparoea en
elders de kop ingedrukt. In 18zo benoemde Van der
Capellen een commissie tot verbetering van de toestanden, in 182.4 ging hi' zelf naar Saparoea. Nog ti'dens zijn verblijf aldaar richtte hi' zich met een
roclamatie in het Maleis en in het Nederlands tot
P
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de bevolking. Hi' schrijft daarin onder meer: `wij
hebben tot ons die p leedwezen uw lot beklagenswaardiger gevonden dan wij ons hadden kunnen
voorstellen. Gij zijt arm, terwijl de voorzienigheid
de rijkste voortbrengselen aan uw grond geschonken heeft; gij zijt afhankelijk van andere volkeren,
terwijl gij de vruchten van uw eigen vlijt en nijverheid niet hebt leren kennen. (...) Gij drijft een gevaarlijke en schadelijke sluikhandel, omdat gij de
veiligheid en voordelen van een vrije handel niet
hebt ondervonden. (...) Menigvuldig en root zijn
uwe rampen!'. Vervolgens geeft hi' een overzicht
van de vele maatregelen die hi' getroffen heeft en
stelt nieuwe wetten in het vooruitzicht(geciteerd
naar Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiege1,1973, p.
83-84). De proclamatie, 'De Molukken-publicatie
van 1824' werd gepubliceerd in het Indische Staatsblad
(nr. 19a,p. 52-99).
Wellicht is de tekst van deprodamatie voor M. het
ambtelijk voorbeeld geweest voor zijn *Toes rack
tot de hoofden van Lebak(R. Nieuwenhuys, a.w., p.
84). M. verwijst naar 'de goedgemeende maar op
laauwheid, onwil & ambtenaarsgeest verongelukte
publicaties van den G.G. Van der Cappellen in 1825'
in het nooit verzonden Memorandum aan Duymaer
van Twist, dat hi' te Bandoeng schreef op 9 aril
1856 (vw Ix,p. 609-61o).
m.prijst hem als `mensenvriend' vanwege diens
houding tegenover de Molukken (Max Havelaar, vw
I, p. 96).
Carbonari, geheim genootschap in de eerste helft van
de negentiende eeuw in Italie, dat een grote rol
speelde in de vrijheids- en eenheidsbeweging. Meer
specifiek verzette dit genootschap zich teen de
Franse overheersing en het despotisme van Napoleon. Toen Oostenrijk in 186o zijn Italiaanse bezittingen in Noord-Italie moest opgeven en Garibaldi
Napels en Sicilie veroverde, waardoor de Italiaanse
eenheid verzekerd werd, verdween de Carbonari.
In een brief aan Mimi d.d. 28 juli 1863 schrijft M.:
`De Carbonari in Italie hebben Oostenryk geknakt, en
zullen Napoleon doen vallen, by die vroeger tot hen
hoorde, en de broederschap verlaten en verraden
heeft.' (vw xi, p. 176-177)
Hi' spreekt van `karbonarisme' in de betekenis van
samenzweerdersgevoelens in Over Specialiteiten (vw
V, p. 558).
Carnaval de Venise, een thema dat evenals de Duitse
eenheid nog afgezaagder is dan het motto 'The
right man on the right place', aldus M. in Over Specialiteiten (voorjaar 1871, vw v, p. 483).
Carnaval de Venise werd o.a. bekend als: opera van
Regnard, muziek van Campra 1699; Duitse opera
van Keiser, Hamburg 1707; En else opera van Linley, Londen 1781; opera van Thomas Sauvage, muziek van Ambroise Thomas, 1857; Venetiaans lied,
bekendgeworden door de Variaties van Paganini.

CAROLINE — CASSANDRA
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In Idee973 spreekt M. van een `waar Carnaval de yenise, 'n houtzaaghymne' (vw vi, p. 198). *Martha
Caroline, de heldin uit M.'s toneelstuk De Bruid daarboyen. Zij is vernoemd naar zijn eerste liefde, *Caroline
Versteegh.
(Lit. H.H.J. de Leeuwe, Multatuli, Het drama en het toneel, Amsterdam, 1950, p. 17 e.v.)
Caroline Amelia Elizabeth-, hertogin van Brunswijk, 1768-1821, trouwde in 1795 met George, prins
van Wales, de latere koning George iv van En eland. In 1806 voerde haar man eenproces we ens
echtbreuk teen haar, waarbij zij onschuldig bleek.
In 182o beschuldigde hij haar opnieuw van overspel.
Toen hij in 182o gekroond werd, kwam zij naar
En eland en werd door de bevolking met gejuich
ontvangen. De koning weigerde echter haar deel te
laten nemen aan de festiviteiten.
In Idee low vergelijkt M. dit proces met het proces
teen *Octavia (vw VI, p. 307).
Carolus, Charles Eduard Pierre-0817-1855, geb. te
Antwerpen, voorganger van DD. als assistent-resident van Lebak. Hetpersonage *Slotering in de Max
Havelaar is op hem ginspireerd. Hi' was achtereenvolgens opziener bij de Indigo-cultuur (1838), assistent derde klasse(1840), assistent eerste klasse in de
residentie Bantam( 1844), Bagelen (1846) en Cheribon(1847). In oktober 1848 verwierf hij het radicaal.
Na een 2 jaar durend ziekteverlof in Nederland
keerde hij in apri11854 terug naar java en werd 01)14
december van datjaar benoemd tot assistent-resident van Lebak. Op 1 november 1855 overleed hij.
Enkele dagen daarvoor was hij tijdens een inspectietocht onwelgeworden. Een leverkwaal was hem fataalgeworden. Tegenover DD. verklaarde zijn weduwe dat hij vergiftigd was door de demang van Parang-Koedjang (*Bensen). Carolus had tijdens zijn
laatste ambtstperiode gegevens verzameld over de
knevelarijen van de regent. Die waren in het archief
aanwezig en stelden DD. in staat snel op te treden.
Cartenstat, Hubertus Jacobus-,i8o6-1881, werd in
1832 tot priester gewijd, kwam in 1837 aan in Indie
als assistent van de apostolische prefect en werd in
1841 onderpastoor te Batavia. Bij afwezigheid van
astoor "Joannes Henricus Scholten, werd DD. in
P
1841 door Cartenstat katholiek gedoopt (vw viii, p.
91). In 1845 werd Cartenstat door Scholtens opvolger
mgr. Jacobus Grooff gesuspendeerd en moest hij Indie verlaten W. Dierick, 'Een Roomsch intermezzo',
in: Over Multatuli,1986, nr. 17, p. 28-41).
Cartouche, L.D.-, d.i. Louis Dominique Bourguignon, 1693-1721, berucht Frans bandiet en leider van
een roversbende. Zelfs onder foltering weigerde
hij de namen van zijn bendeleden te nemen. Pas
nadat hij inzag dat er geen kans op ontsnapping

meer was, le de hij een volledige bekentenis of (cf.
Causerieen, vw Iv,p. 219). Hi' stierf op het rad. Op 14
november 1859 schrijft M. aan Tine:
'A weet niet of ik Cartouche toejuich. Ik ken hem
daartoe niet genoeg, en ik heb nu geen lust om een verhandeling te schrijven op welke wijze men, aan wie te
veel hebben lets mag afnemen, om wat te geven aan
anderen die te weinig hebben. Vraag aan ]an of hij
goed vindt dat Duymaer van Twist, Brest van Kempen, Bekking en vele anderen zooveel aan mij hebben
afgenomen? En Cartouche scheen te nemen van wie
wat hadden, dat was dan toch nog wat menschelijker.
Ik zou met pleizier wat terug nemen van wat men mij
ontroofd heeft. Nog eens, ik ken Cartouche niet genoeg om hem te beoordeelen, maar in alien geval is hij
beter dan de menschen die mij zoo benadeeld hebben.
Daarbij had hij nog de courage zijn kop er aan te wagen.' (vw x, p. 115)

*Prudhomme
Casas, Fray Bartolomeo de las-0474-1566, Spaans filantroop, vertrok in 1502 naar Amerika om zich in te
zetten voor verbetering van de leefomstandigheden
van de Indianen. Later werd hij bisschop van ChiaP in Mexico. *Waarheid in legende
Casaubonus, Isaac-0559-1614, leraar Grieks, schrijver, bibliothecaris van koning Hendrik iv en later
vanJacobus I in Londen. In 1605 verscheen zijn De satyrica Graecorum poesi et Romanorum satira. *Horatius
Flaccus
Cassandra, dochter van Priamus en Hecuba. Apollo
gaf haar de gave van de voorspelling. Toen zij zijn
liefde niet beantwoordde, zorgde hij ervoor dat niemand haar voorpellingen geloofde.
M. spreekt van een 'Cassandra-rol', bijv. in een ingezonden stuk in de Amsterdamsche Courant (lo december 1859), waarin hij waarschuwt voor opstanden in
Indie:
`Ik hoop niet genoodzaakt te worden publiciteit te geven aan de verdrietige kassandra-rol, die ik speelde,
voor jaren reeds, toen nog alle berigten rust en tevredenheid ademden.' (vw x, p. 161)

In zijn laatste levensjaren spreekt hij in brieven aan
vrienden herhaaldelijk van zijn 'Cassandra-rol' in
de Atjeh-oorlog (*Atjeh) en in andere zaken, waar
niemand naargeluisterd had. In een brief aan C.
Vosmaer d.d. ii oktober 1885 schrijft hij: "t Sprookje
van Kassandra is niet uit. Ze werd slechts nietgeloofd. 't Ware eind van de zaak was – ik weet dit uit
familiepapieren – dat ze zich de tong afbeet en dat
nutteloos ding inslikte. 2 (vw )(xi'', p. 442; cf. brief
aan Vosmaer d.d. 19 december 1884, vw xxin, p. 272
en brief aan R.J.A.Kallenberg van den Bosch d.d. 18
juli 1884, vw )(xi'', p.193). Op 3 september 1886 voorspelt hij in een brief aan Vosmaer op nieuw
vw
Cassandra -' (
gen, waarna hij verzucht:0',die Cassandra
XXIII,. 707)

CASSEL — CAWNPORE

Erg curieus is wel M.'s verwijzing naar een `boter en
melk artikel' (over het melken van koeien) uit een
`Groninger Courant' in een brief aan C. Vosmaer van
19 september 1885 (VW XXIII, p. 430-431). Hierin verzoekt hi' Vosmaer een artikel te schrijven over zijn
`zienerschap' op dit gebied, waarover hi' in 1861 al
in zijn parabel Thugater (de `achtste geschiedenis
vangezag' uit de Minnebrieven, vw H, P- 39-4o; cf. vw
XXIII, p. 429) geschreven had.
In een brief aan Marie Berdenis van Berlekom
schrijft hi' n.a.v. deze zaak: 'at is de ware dichtersroe in (...) nl. ziener te zijn' (vw )(xi'', p. 625-626).
In bovengenoemde brief aan Vosmaer d.d. 19 se
tember 1886, somt M. bitter zijn voorspellingen op:
`In vdel din en heb ik op slecht melken gewezen en
altyd werd ik overschreeuwd of doodgezwegen.'.
Hi' vervolgt:
`A heb in de dagen van den Thorbecke-waanzin geprotesteerd tegen de bruikbaarheid van z'n kieswet, ik
heb aangedrongen op abattoirs buiten de steden, ik
heb gewaarschuwd tegen de oorlog met Atj eh, ik heb
jaren geleden gezegd dat er kapers waren op de kusten
van N. Guinee, ik heb de ze Kamer 9 n onbruikbaar kollegie genoemd, ik heb ('t eerst!) gezegd dat er verrotring was in den staat.-' (vw xxiii, P. 43o)

Cassel, *Kassel
Caston, "Oosterzee,J.J. van
Cateau, *Teunisz, Cateau
Catharina,
1. Catharina 1(Marta SkavrOnski), 1684-1727, minnares en sedert 17n vrouw van tsaar Peter de Grote,
1725 keizerin van Rusland.
2. Catharina II (de Grote), 1729-1796, prinses van Anhalt-Zerbst, vrouw van tsaar Peter III, bracht hem in
1762 direct na zijn troonsbestijging ten val. Zij werd
toen zelf keizerin van Rusland.
In Idee 1071 schrijft M. over beide Catharina's:
Vellust laat zich zo min eens-voor-al verzadigen als
honger en dorst. De russische Catharina's vasten niet,
na- en omdat ze zo begerig waren als prinsessen van
Zerbst.' (vw vi, p. 718)
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dichter, o.a. van Emblemata of Sinnebeelden met den
Maeghdeplicht 018), Houwelyck (1625) en Trouringh
(1824). Hi' was pensionaris van Middelburg en later
van Dordrecht, van 1636 tot 1651 raadpensionaris
van Holland. Hi' liet Zorgvliet aanleggen, zijn buitenverblijf aan de Scheveningse we te Den Haag,
`het Catshuis'.
M., wars van moraliserendepreken, houdt niet van
Cats:
`De eenige man die er ooit in slaagde, recht populair te
worden en te blyven in Nederland is de laffe, vuile,
platte vader Cats, die nota bene zes geslachten lang
voor 'n dichter is aangezien. (...) Die Cats was ook een
voorganger in z'n tyd, een heel fatsoenlyk persoon met
ringkraag, pruik, deftige relatien, buitenplaats, geloof, en verder toebehoren van fatsoen. Als by nu leefde, werd-i zeker lid van de Kamer.' (Idee 451, vw Hi,.
loo)
In zijn kritiek op Curiosities of Litterature van *Isaac
Disraeli, waarin een moraliserendgedicht over kinderspelen wordt genoemd, schrijft hi':
qk houd niet van Cats, doch beweer dat men, na vergeHiking van zyn arbeid met de voortbrengselen zyner
tydgenoten in andere landen, vooral den Engelsman 't
recht ontzeggen moet, laag op hem neer te zien.' (Idee
128o, vw VII, p. 666).
In een brief aan WaltmanJr. d.d. 5 januari 1875
klaagt M. over het gebrek aan geestverwanten, en
vergelijkt de verkoop/populariteit van zijn boeken
met die van Cats en Feith (vw xvii,p. 246-247). Ook
in zijn voordrachten van 1879 bracht m. Cats herhaaldelijk ter sprake (zie de verslagen uit respectievelijk de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant,
nr.45, opgenomen in vw xix, p. 895, en De Zaanstreek, nr. 319, opgenomen in vw xix, p. 914).

Caus, Salomon de-0576-1626, Frans ingenieur en natuurkundige, uitvinder van de stoompomp en de
eerste stoommachine. Verder was hi' de bouwmeester van het slot en de tuinen te Heidelberg. Vol ens
de overlevering is De Caus, onbegrepen door de wereld, arm en krankzinnig gestorven in het gesticht
van Bicétre, waarin hi' op last van Richelieu zou zijn
opgesloten. *stoomkracht

Causerieen, M. schreef zijn Causerieen in april-decemCato, Marcus Porcius-(de Oude), 234-149 v.Chr., Romeins staatsman die tegen Hannibal streed. Hi'
bleeflevenslang een rote viand van Carthago en
besloot elke redevoering met de woorden: `Ceterum
censceo, Carthaginem delendam esse' (Lat. en verder ben ik van oordeel dat Carthago verwoest moet
worden).
M. eindigt zijn studie over het "welzijn des yolks in
Idee451 'met den catonischen uitroep': `Ik voor my,
ik blyf er by, dat de ellende des Volks moet worden
uitgeroeid!' (vw in, p.148).

Cats, Jacob-,1577-1660, beroemd Nederlands leer-

ber 1869, toen hi' in Den Haag woonde. Als feuilleton werden zegepubliceerd in *De Locomotief(mei
1869-februari 1870; vw Iv, p.101-306). Stuiveling beschrijft ze als luchtig en ontspannen, en noemt met
name de afleveringen v-vin briljant (vw xi'', p. 293
en 295). De dan actuele zaak van *De Vletter wordt
er uitgebreid in behandeld. Ook de onlangs gepleegde moord door "Tropmann krijgt aandacht. Wat betreft stijl en inhoud zijn ze verwant aan het begin
van de *Millioenen-studien, dat kort daarna als feuilleton in dagblad Het Noorden verscheen.

Cawnpore, (Gawp ore, Kanpoer) stad aan de Ganges,
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bij Allahabad, in het Brits-Indische Rijk. In januari
1857 be on in Bengalen een rote opstand tegen het
En else gezag, in mei van dat jaar werden Delhi en
Cawnpore door de Sepoys veroverd. Op last van
Nana-Sahib werden alle daar aanwezige Engelsen
vermoord. Generaal Wheeler heroverde Cawnpore
en hield er een bloedig strafgericht. In de tijd dat M.
zijn Max Havelaar schreef, was iedereen in Nederland nog onder de indruk van deze opstand. In noot
186 (1881) stelt M. de vraag: `Moeten dan volstrekt de
gruwelen van Cawnpore in ons lief Insulinde herhaald worden?'(vw I, P . 374) . In hetzelfde boek
waarschuwt hij, met verwijzing naar deze opstand,
om de beschuldigingen in zijn boek serieus te nemen(vw 1, p.194).

Celebes, In apri11849 arriveerde DD. op Celebes (het
tegenwoordige Sulawesi) als secretaris van de residentie "Menado.

Cercle des etudiantsprogressistes -Bruxelles,

CELEBES — CHANTEPIE

ning van Frankrijk te worden erkend. Over hem
handelt Vosmaersgedicht `Niet de ezelinnen' Mat
,
wroet een deel uws
zwoegt, o Frankenrij k/En
yolks Met hem, wiens droomend hoofd/De koningskroon begeert!...'). N.a.v. dit gedicht schrijft M. Vosmaer op 27 maart 1874:
`Of die Chambord 'n echte Bourbon is! - (Berry!) -doet
er nu niet toe. Waarschynlyk beduidt de man niet
veel, maar voor Koning zoudi zeker even goed zyn als
byna ieder ander, en beter dan iemand die meer beteekent. Hy heeft zoo veel verdiensten als er menschen zyn die in de kracht van z'n zalf gelooven, plus
anderen die zichgemakshalve neerleggen by 'n fictie
welke de meerderheid aankleeft.' (vw xvi, p. 489-49o).
En in Idee 1051d schrijft hi':
`Het al of niet aanhangen van 'n Bourbon, heeft met
oStaatkunde» niets gemeen. Dit is 'n vooroordeel, uitgestrooid en levendig gehouden door de spelers die in
't kinderachtig dynastie-spelletje hun mise op nummer Oranje of nummer Henri-quint, e.d. hebben gezet.' (vw vi, p. 467)

"congres 4.

Chambre ardente, de gerechtszaal voor ketters (van
Cervantes Saavedra, Miguel de-, auteur van *Don
Quichot.

C'est mal etreindreque d'embrasser trop peu, (Fr.
het is moeilijk vasthouden als men te weinig omvat;
wie te weinig onderneemt, doet zijn werk niet
goed). M. noemt dit gezegde in Over Specialiteiten (vw
v, p. 634) als variatie op het bekende Franse spreekwoord 'qui trop embrasse, mal etreint (Fr. men
moet niet teveel hooi op zijn vork nemen).

Cevennes, bergketen in Frankrijk, van de Pyreneeen
naar de Vogezen. Na de herroeping van het Edict
van Nantes in 1685, re en de Camisards, de Franse
protestanten in de Languedoc, en later ook de bewoners van de Cevennes,, naar de wapens. Lodewijk )(Iv
stuurde een le er op hen of onder maarschalk De
Montrevel,
die 4o.000 slachtoffers verwees naar
al en rad.
g
M. zinspeelt op deze oorlog in Idee 891 (vw iv, p.
622).

wie de meesten tot de brandstapel veroordeeld werden) in de 16 e en voor gifmengers in de 17e eeuw.
Deze zaal wasgeheel met zwart behangen en met
fakkels verlicht. M. spreekt in Idee 451 van de chambre ardente te Zwolle, i.v.m. hetproces tegen mevrouw "Pruimers(vw III, P- 74)-

Champollion, jean Francois, (1790-1832) Frans
Egyptoloog en de ontcijferaar van het hieroglyfisch
schrift. Hi' wordt door M. twee maal genoemd bij
het verklaren van de fonetische schrijfwijze van uitdrukkingen. Als eerste in de Causerieen (vw iv, p.
133), waarin M. de kreet ‘Krakkepijekob% van een Amsterdamse `notenmeid' die deze kreet vele malen
per dag moet uitroepen om haar brood te verdienen, verklaart als `Krakkepi-jeke = Kraak open eer je
koopt, d.i. noten en kamerleden. Eerst ontbolsteren!'(vw iv, p. 132 en p. 136). In Idee 1218 (vw vii, p.
387) noemt M. Champollion als hi' de term "`Droddebot' uitlegt.

Changarnier, Nicolas Anne Theodule-0793-1877,
Chaldeeen, de-, Aramese stam die omstreeks 120omoo v.Chr. in Bab lone woonde, stichters van het
nieuwe Babylonische rijk, beoefenaren van de astrologie. Op dit laatste heeft Tines opmerldng in de
Minnebri even betrelddng, waarin zij schrijft dat Fancy bij de Chaldeeen les gaf in de sterrenkunde (vw ii,
. 51). *Belsazar
P5

Fransgeneraal en politicus. Hi' diende in Algiers,
keerde in 1848 terug naar Parijs en werd in 1851 afgezet en verbannen. In de oorlog van 1870 koos hi' de
zijde van Bazaine te Metz. Zijn Discours de M. le general Changarnier a l'Assemblee nationale sur la question de
lapaix et sur la campagne de l' armee du Rhin (Paris, 1871),
noemt M. in Idee910 'de moeite der ontleding
waard'(vw iv, p. 65o).

Cham, *Noach
Chantepie de la Saussaye, Daniel-0818-1874, NederChambord, Henri C.F.M.D. d'Artois-Bourbon,
graaf van-, (Henri Quint) 18zo-1883, postume zoon
van de Duc de Berrye
, kleinzoon
enig
van Karel x,
deed van 1871-1875 pogingen om als Hendrik v k o-

lands theoloog, voorman van de ethische richting in
de Nederlands Hervormde Kerk. Hi' trad als woordvoerder van de orthodoxen in Leiden op tegen "j.H.
Scholten en *Allard Pierson.
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CHASLES — CHATELEUX

Chantepie de la Saussaye wordt genoemd in het
door M. in Idee454 opgenomen stuk, waarin de moderne richting in de theologie wordt verdedigd (vw
III, p. 191-195).
In zijn memoriaal van september-oktober 1852 noteerde M. diens naam met het doel hem tijdens zijn
Europees verlof een bezoek te brengen (vw Ix, p.
279). Op 15 februari 1853 schrijft hi' vanuit Leiden
aan Tine: 'Visite bij domine Chantepie, heel goed.'
(vw Ix,p. 299). Welk doel dit bezoek had is onduidelijk.

Chasles, Victor Euphërnion Philarète-0789-1873,
Frans boekdrukker en literatuur-historicus, conservator van de Bibliothêque Mazarine (1837-1873), professor aan het College de France (1841). Hi' publiceerde studies over taal, letteren engeschiedenis, en
schreef daarnaast kritieken en feuilletons. In 1825
richtte hi' de Revue brittannique op.
M. schrijft G.L. Funke op 29 november 1871 dat
Chasles eens een oud-Amerikaans handschrift had
kocht, dat waardeloze namaak bleek te zijn. `Na de
historie met Philarête Chasles, is elke supercherie
[listig bedrog] van die soort 'n kleinigheid.' (vw my,
p. 631).

zant te Londen en minister van Buitenlandse Zaken. We ens zijn grenzeloze ijdelheid werd hi' in
1824 ontslagen. Hi' sloot zich toen aan bij de oppositie, maarging in 1828 weer onder het ministerie
Martignac als gezant naar Rome. Hi' publiceerde
verder o.a. Essai historique, politique et moral sur les revolutions anciennes et modernes( 1797) en Les Martyrs (a
dln., 1809).
In 1867 verscheen een uitvoerige anonieme bespreking van de Max Havelaar in de North British Review
(jrg. 46, 1867, nr. 92;vw xi', p. 239 e.v.), waarin de recensent het boek vergelijkt met de novelle A tala, ou
les amours de deux sauvages dans le desert (gepubliceerd
in i8oi in Mercure de France) van Chateaubriand en
Uncle Tom 's cabin or life among the lowly van "BeecherStowe. Atala is het meeslepende relaas van de liefde
tussen een beschaafde Indiaan en een christin. M.
was nietgelukkig met deze vergelijking, schrijft hi'
op 14 november 1867 aan C. Busken Huet:
Vat die heer heeft uitgevoerd, weet ik niet regt. Van
zyn schryvery heb ik een en ander gelezen, en als by
niets belangrykers heeft gedaan dan dat, bedank ik
voor de eer van alle vergelyking.' (vw xi', p. 488)
*Maschaschabe

Chateleux, Engelbert Moise de Navarre de-0855Chassepot, Antoine Alphonse-0833-1905, geweermaker te Nice, vond het achterlaadgeweer (dat chasse of werd genoemd) uit, dat in 1866 als standaardwapen werd ingevoerd. In de Frans-Duitse oorlog
van 1870-1871 bleek het, vooral op langere afstanden, duidelijk minder effectief dan het al in 1840
door Pruisen ingevoerde Ziindnadel-geweer. Deze
achterlader, en zijn uitvinder Johann Nikolaus von
Dreyse (1787-1867), komen regelmatig in de 'Van
den Rijn'-bijdragen voor. Zo citeert M. op 4 juni
1868 de KOlnische Zeitung, die hoopt `dat de strijd om
den voorrang tusschen de uitvindingen van Dreise
en van Chasse of niet beslecht worde door experimenten, waarbij honderdduizenden levende menschen als schijf dienen' (vw xi'', p. 49) . In Over
Specialiteiten schrijft hi' dat Napoleon iiien' heel
Frankryk' van deze chassepots `merveilles' verwachtten (vw v,p 659). In Idee 747 (1870) voorspelt
hi' dat het naaldgeweer de chassepot zal overtreffen, en dat de `mitrailleuse – een mekanieke vennootschap ter bevordering van ruimte in de gelederen der mensheid – (...) naaldgeweer en chassepot
[zal] beschamen' (vw iv, p. 466).

Chateaubriand, Francois René, graaf de-07681848, Frans schrijver en staatsman. Hi' streed in de
Amerikaanse vrijheidsoorlog en (als kapitein van de
koningsgezinden) in Frankrijk. In 1792 vluchtte hi'
naar En eland in 1795 keerde hi' terug. Hi' viel bij
de koning in ongenade vanwege zijn vrijzinnige
denkbeelden, verwoord in De la monarchie selon la
charte (1816), verzoende zich weer met hem en werd
achtereenvolgens benoemd tot buitengewoon ge-

1909, geb. te Rotterdam, studeerde te Leiden, werd
leraar te Yperen en Hoei. Van 1897 tot 1898 was hi'
leraar Nederlands aan het Athenee Royal te AntwerP waar hi' rote indruk maakte op Alfons de Ridder, beter bekend onder zijn pseudoniem Willem
Elsschot, die in een brief van4 september 1948 aan
Ger Schmook zeer waarderend over De Chateleux
spreekt (Willem Elsschot, Brieven, Amsterdam, 1993,
p. 728-730).
De Chateleux was verder medewerker van het
maandblad De Lantaarn. Als student schreef hij in
1875 een drama in verzen, Chandosse, dat hi' op 25
juni 1877 ter beoordeling aan M. zond (vw xviii,.
684).
In een brief aan P.A. Tiele schrij ft M. dat hi' wel
fouten in het stuk ziet, maar `dit belet niet dat het
geheel onafhankelyk-dichterlyk is. Hy [De Chateleux] is iemand, en dit kan men van weinigen zeggen' (9 december 1877, vw xvm, p. 767). Op 8 juni
1878 plaatste M. een advertentie in het Al
Handelsblad, waarin hi' `Na het lezen van zekere Boekbeoordeling in den GIDS ` Engelbert de Chateleux
`den auteur van CHANDOSSE DEN DICHTER ' zijn
hartelijke groeten overbrengt (vw xix, p. 552). Kort
na dezegroet logeerde De Chateleux te Wiesbaden
bij M. en Mimi (het bezoek is door M. beschreven
in een brief aanJ.H. de Haas van 5 november 1879
(vw XX, p. 102,104; zie voor de datering vw XXIII,
p. 551), waarbij Mimi de markante fysieke gelijkenis
van hem met de `Multatuli van 'n jaar of vijftien
vroeger' opviel. Dit laatste vertelt De Chateleux in
een brief aan. van Rijswijck, waarin hi' tevens
vermeldt dat men Chandosse destijds wel voor
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werk van M. heeft aangezien (9 juli 1888, vw xix, p.
552).
Chateleux, jean Joseph Mc:Ilse de-, 26 oktober 1815 –
overt najanuari 1868, geb. te Groningen, werd in
1831 militair en vertrok in 1834 naar Oost-Indie. Hi'
werd in 1838 eerste luitenant en in 1842 kapitein. Na
zijn pensionering in november 1848, keerde hi' terug naar Nederland, waar hi' zich vestigde in Maastricht.
Hi' was in Padang bevriend met DD., toen hi' aldaar
g
eInterneerd was als kapitein der artillerie. In noot
99 (1881) bij de Max Havelaar vertelt M. hoe De Chateleux hem eens 's nachts liet wekken om afscheid te
nemen van hun beider vriend *Beyerman (vw 1, p.
343). In 1857 stuurt De Chateleux voor DD. diens toneelstuk De Eerlooze (latergetiteld De Bruid daarboven)
ter beoordeling aan J. van Lennep (vw x, p. 48, 57).
Toen DD. en Tine in september 1859 uit de Kerber
in Vise werdengezet, ontfermde De Chateleux zich
in Maastricht over Tine en de kinderen. Hi' hielp
hen aangeld, waarmee het gezin naar Antwerpen
trok.
Chimborazo, berg van vulkanische oorsprong in
Zuid-Amerika. Tot 1817 meende men dat deze berg
de hoogste op aarde was (6267 m.). In Over Specialiteiten schrijft M. dat een `zwerm niet-rote mannen'
meent `zich tot Chimborazo's te maken door 't uitkramen van degissing dat er zeker wel hier of daar
een spleetje zal wezen in den Montblanc.' (vw v, p.
548).

CHATELEUX – CHRISTENDOM

(`teen anti-kritiek', in: Het Schoolblad van 9 december
1873; vw xvi, p. 336-339)

Chresos, burgemeester van een dorpje in "Bdotie in
het tweede sprookje van Minnebrieven (vw II, p. 104).
Chresos, die graag op de luit speelt, verdedigde zijn
dorp teen rovers die echter onder bescherming
stonden van de overheid van de hoofdstad Thebe.
Hi' verschafte zich met moeite toe an tot de Areopagus, het hoogste gerechtshof in het Oude Athene,
in de waan verkerend dat er sprake was van een misverstand. Dit hof veroordeelde hem na lang wachten echter 'tot de luit, en de kosten van 'tproces' . Het slot
van het sprookje luidt: 'Die AreOpagus was omgekocht en heette NEDERLAND ' (vw II,p. 105).
Chresos staat voor Max Havelaar,
Bdotie voor Indie
en Thebe voor de regering in Den Haag, die m. veroordeelt tot het schrijven van aardige stukjes: `Chresos moet liedjes zingen' (Idee 1065, vw vI, p. 691).
Christelijk Nederland, In een noot bij Idee 271
schrijft M.:
Vat de door Christenen dogmatisch-voorgeschreven
liefde te betekenen heeft, ondervond Havelaar! Het gehele christelyke Nederland trekt in den stryd dien by
voor recht en menselykheid voert, party voor schelmen, dieven en moordenaars.' (vw II, p. 698)

Christen, de laatste-, Idee427 luidt: `Geen schoner
beeld dan 't beeld van oden laatsten Christen!»' (vw
II,p. 630). In een aantekening noteert M. dat dit Idee
verkeerd begrepen is, en geeft aan hoe het opgevat
dient te worden:

Chinese kerk, woord door m. gebruikt voor het roddelcircuit. In noot 98 (1881) bij de Max Havelaar geeft
hi' de volgende uitleg: 'Chinese kerk: het otout Paris» der hoofdplaatsen in Indie. De oorsprong dezer
zegswys schynt te liggen in de commdrages [Fr. oudewijvenpraatjes] die oudtyds gehouden werden by
't uit aan der protestantse kerk in of by de Chinese
kamp te Batavia.' (vw I, P. 342).

`De mening van 427 is (...) eerbied uit te drukken voor
de oprechten van harte, die hun geloof in de goddelykheid van Jezus blyven bewaren, nadat het plebs
zal zyn overgegaan tot ontkenning. Dezelfde soort
van gelovers die nu my verdoemt, zal eenmaal – ongelovig geworden – zdér onverdraagzaam wezen voor de
aanhangers van 't oude.' (vw II, p. 724; "Que les boyeaux)

Chodowiecki, Daniel-0726-1801, Berlins graveur
en schilder, maakte de gravures bij Lessings Minna
van Barnhelm, Goethe's Hermann und Dorothea, en
bij de romans van August Lafontaine. Om deze laatsteplaten wordt hi' door M. geprezen in een brief
aan. Ziircher d.d. 24 februari 1886 (vw XXIII, p.
570).

Christendom, Regelmatig neemt M. stelling teen
het christendom en de *christenen (o.a. Idee 138-186,
vw ii, p. 366-405). In Idee 401 schrijft hi':

Chose, mr.-, (Fr.) naam voor iemand die men niet bij
naam noemen wil of kan. M. noemt *Stuart Mill en
andere buitenlanders die altijd aangehaald worden
als deskundigen, 'Mr. Chose':
`Het is de fameuze Mr. Chose waarmee 999/1000 onzer
voorgangers op allerlei gebied, hun – z'n, het's: ik weet
het niet – naaktheid trachten – of: tracht – te bedekken. Deze onhebbelykheid heerscht en regeert. Ze
overweldigt ons. Ze ... obemachtelt» ons. Caveamus!'

Vie in en met zonneschij n leeft, maakt zich 'n god
van licht en kleuren, en waar men genoodzaakt is den
elboog aan 't lyf te houden, om vrede te hebben met 'n
kontubernaal, heeft men 'n godje nodig dat niet veel
plaats inneemt. Dien god zal men dus kleinzerig, kribbig, lastig, kwalyknemend, vervelend en kwaadaardig
maken, als men steeds gedwongen was z'n eigen leven
te persen in kleine vormen, en als er dan nog bovendien vuiligheid bykomt, is er in 't geheel geen huishouden met zo'n god. De zogenaamde christelyke
godsdienst heeft het meest opgang gemaakt, of zich 't
best staande gehouden, in streken waar de mensen 't
dichtst op elkaar gedrongen zyn, en waar alzo in benauwde kamertj es de beste gelegenheid bestond tot
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het uitbroeien der spokerige vertellingen van zondenval, zoendood, genade of ongenade en eeuwige verdoemenis.' (vw ii, p. 607).
"geloof"godsdienst *moderne
theologie" bijbel "jo"

den "Constantijn I de Grote *Noach
Christenen, In Idee 179 betoogt M. dat christenen
hungeloof zo te P
as brengen dat het hun zaken niet
schaadt:
`Maar gy die gelooft... ja, maar niet meer dan juist nodig is in 't belang uwer «zaken»... gy die zondags een
hemelvaart belofzingt, maar 'n knecht zoudt wegjagen, die in de week u kwam vertellen dat uw grootboek was opgevlogen... gy die uw krankzinnigheid
weet of te knippen op de maat die ge groot genoeg
vindt voor den Hemel, en niet te groot toch voor de
aarde... gy die zo verstandig zyt als de verstandigste,
waar 't uw dadelyk belang geldt, maar meent den
Here te dienen door dat verstand te leggen aan 'n halsbandj e van spinneweb of yzer, naar 't u voegt, zodra er
spraak is van - verondersteld - edeler belang... gy die
preekt, bidt en oefent, maar onder 't bidden en oefenen, gedurig een oog in 't zeil houdt van 't aardse
scheepje... gy die 't beste deel van uw ziel bewaart voor
beurs, school, societeit of kabinet, en zondags lappendag houdt om uw «Heer» te onthalen op wat afval...
gy...' (vw ii, P. 394-395)

Christenen hebben te alien tide de vrouw onderZo lezen we in Idee 181:
drukt (Idee 181-183, 188.)
`Om u staande te houden op een door 't recht van den
sterkste veroverd standpunt, maakt ge dagelyks uw
vrouwen tot huishoudwerktuigen of erger, en uw
dochters tot Kaspar Hausers, tot Javanen. Ik erken dat
gy uw vrouwen nog slechter behandelt dan uw bybel
voorschryft, en dat niet alles wat er valt aan te merken
op den vernederden toestand der vrouw, te wyten is
aan MozaIsche of Apostolische voorschriften. Nergens
lees ik: olaat uw vrouw dom blyven» of: ozorg dat uw
dochters geen begeerte scheppen uit wetenschap.»
Maar er staat toch: «gy vrouwen, weest uw mannen onderdanig.» En eenmaal die onderdanigheid aannemende, volgt de rest vanzelf.' (vw ii, p. 396)

In Idee 188 schrijft hij hierover:
`De vrouw wordt weggegeven, verkocht, verruild, uitgeleend als 'n rund. Ja, ze staat beneden 't rundvee. (...)
En, dit hebben we gezien, Jezus stelt haar nog lager,
hy ignoreert de vrouw. Hy weet het huwelyk te bespreken, zonder haar te noemen zelfs. 't Huwelyk... iets
waarby toch 'n vrouw te pas komen zou, dunkt me, al
sloot men ze overal uit!' (vw ii, p. 406-407)

In tegenstelling tot de joden, volgen de christenen
de voorschriften van hun wet niet op, schrijft hij in
Idee 187:
`Ik geloof niet aan uw Christendom, ik ontken 't bestaan van uw Christendom, zolang ge niet, als die jodenkindertj es, uw wet handhaaft, ook tegen zin, lust
en belang...' (vw ii, p. 406)

Christus, *Jezus

95
Churchill, Charles-0731-1764, Engels satirisch
schrijver, predikant te Westminster (1758), weldra
afgezet vanwege zijn wangedrag. Hi' maakte vervolgens zijn debuut in de letterkunde met een scherpe
satire op de voornaamste toneelspelers uit zijn tijd,
getiteld Rosciad (1761). Ook zijn volgende werken bevatten veel hatelijke toespelingen op politici en anderen (o.a. Theghost,1763).
M. noemt Churchill en *Isaac Disraeli in Idee 1278
`vreemdelingen die wat geschreven hebben, en dus
beroemde schryvers' zijn (vw VII, p. 650, Idee 12,77b1282, VW VII,. 648-67o). In Idee 1279 schrijft hij:
`Deze heer Churchill werd geboren in 1731, en begon
z'n beminnelyke loopbaan... heb ik u al gezegd dat-i
'n genie is? Nu dan, hy droop by z'n admissie-examen
voor de universiteit te Oxford. Wat wil men meer? Hyzelf schynt meer gewild te hebben. Hoor maar: -Ja, 't
wondert me dat ik na die prouesse niet terstond 'n aanstelling tot hollands professor kreeg.(...)
-I am a genius.
-Ongetwyfeld! Dat staat ook in 't Conservations-lexicon.
(-0
-Heb ik den lezer meegedeeld dat ik zo vry was den
heer Churchill den trap of te werpen? Nu dit deed ik,
helaas! -Als-i zich verwaardigen wil Het Loo met 'n bezoek te vereren, zal men hem ruimschoots schadeloos
stellen. Nu ik me wel herinner, heb ik hem niet eens
verzocht my te schoppen, de geringste uitspanning
toch waarop 'n vreemdeling die boeken gemaakt
heeft, in Nederland behoort onthaald te worden.'
(vw vii, p. 651-653)

Cicero, Marcus Tullius-, 106-43 v.Chr., Romeins
staatsman en redenaar. Door zijn talrijke geschriften heeft hij veel invloed gehad op zijn tijdgenoten,
en later op de wereldbeschaving. Hi' genoot zijn opleiding bij verschillende bekende redenaars en wijsgeren. In 8o werd hij bekend door zijn verdediging
van Roscius Amerinus, die beschuldigd werd van vadermoord. In 75 werd Cicero quaestor op Sicilie,
waar hij zoveel aanzien verwierf dat de Sicilianen
hem in7o de aanklacht tegen de corrupte stadhouder Verres opdroegen, waarop Verres de stad verliet.
Na het ambt vanquestor te hebben neergelegd, betrad Cicero het terrein van de staatkunde. Enkele bekende werken van zijn hand zijn: De divinatione,De
officiis,De oratore en Tusculanae disputiones. In 44, na
de dood van Caesar, werd hij gevangen genomen en
vermoord door aanhangers van Caesars opvolger
Antonius. Zijn hoofd en rechterhand werden te
Rome tentoongesteld op het redenaarsgestoelte.
Hierop zinspeelt M. in Idee 464, waarin hij over het
proces van kennisverwerving schrijft: 'Cicero wist
niet wat er na z'n dood zougebeuren met z'n hoofd.
Nu weet dit elke latynse schooljongen, die op zyn
beurt niet veel weet de officiis, of de oratore (...Y (vw III,
p. 225). In Idee no6, dat handelt over de vraag of het
nutti g is om de jeugd Latin en Grieksteleren,
schrijft hij:
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`Cicero zou raar hebben opgekeken, als men hem voorspeld had dat z'n ode officiis» eenmaal 'n sport worden zou – anders niet! – om met kans op goeden
uitslag 'n machinefabriek op te zetten, 'n koortslyder
onder handen te nemen, of de faits et gestes van 'n nieuwen God te verkondigen.' (vw vii, p. 63)
Enkele malen haalt M. Cicero's woorden `Cura ut va-

leas' (Lat. zorg dat het je goed gaat) aan, bijv. in een
`reek'
aan Marie Berdenis van Berlekom, die haar
P
ositie en loopbaan lijkt te riskeren door steeds voor
P
M.'s `reche op te komen. H i' schrijft haar:
`M'n heele preek komt neer op de paar woorden,
waarmee Cicero dikwyls z'n brieven besloot: oCura
ut valeas» d.i. zorg dat het je goed gaat! (brief van 9
september 1885, vw XXIII, p. 426)
En in Idee 577 schrijft hij:
`indien my de betrekking van Voorzitter op den
Olymp en wereld-wetgever ware opgedragen, zou ik
myn toevlucht nemen tot een citaat uit Cicero, en wel
tot het gewone slot zyner brieven: Cura ut valeas. Curate ut valeatis: mensen, zorgt dat het u goed ga! Dat
zou voorwaar een korte bybel zyn! En voor schriftuitleggers zou er weinig te verdienen vallen!' (vw iv, p.

CIMBER — CLAUSEWITZ

voorbeeld volgt van den despoot dien men wegj aagde.' (vw v, p. 56o)

Citeren, "laven aan bronnen
Claesz van Ilpendam, Jacob-, "Bennet, R.G.
Claeszen, Reinier, M. spelt Claassens) ca. 1550-1606,
vice-admiraal van Zeeland, liet in i6o6 bij Kaap St.
Vincent in de strijd teen de Spanjaarden zijn schip
in de lucht vliegen. Hierom werd hij bezongen in
Helmers' De Hollandsche natie (derde zang): `Uw
naam, o Claassens! wordt, bij 't laatste nageslacht,/
Met heiligen eerbied en bewondering herdacht! (...)'
In Idee 1066 bekritiseert M. deze overgeleverde opvatting: 'Claassens... wiens heldendood door de
Spanjaarden gerapporteerd schynt te zyn. Edele
onpartydige Spanjaarden!' (vw vi, p. 703).
Clant van der Mill-Pie

A.J.F.-, *Holda

Clarissa Harlowe, roman uit 1748 van *Samuel
Richardson.

334)

Cimber, (Kimbren) Germaans yolk dat in 113 v.Chr. de
Romeinen versloeg en zich vervolgens verenigde
met de Teutonen. Beide volken werden in ioi v.Chr.
bij Vercellae verslagen door de Romeinse veldheer
Marius.
M. beweert in Idee io47d dat de naam Cimber of

Kimbren verwant is met `ver-zam-eling', evenals ons
woord 'gemeen' en 't latijnse woord ' communis':
` p at woord is ouder dan een der thans bestaande litteratuur-talen, en van denzelfden – keltischen? – wortel
als al de uit com, cum, con, sun, syn, sym, voortgesproten
woorden. Men vindt dien in komen, kamer, Zimmer,
Cambre, Sikamber, Cimber of Kimber, Kennemer, , Kameraad, zamen, samt, ja tot in 't maleise sama en 't hebreeuwse Sanhedrin toe. In dezen zin alzo, behoort
deze klank, die in 't algemeen ver-zam-eling aanduidt,
tot geen byzondere thans bestaande taal.' (vw vi, p.
404)

Claudius, Matthias-0740-1815, destijds populair
Duits letterkundige en dichter, van 1771 tot 1775 redacteur(onder ps. Asmus) van het tijdschrift Der
Wandsbecker Bote. Hi' worth door M. in Idee io5zb
van 'bitter lyden aan wurmstekigheid' beschuldigd
(vw iv,p- 485).
M. citeert tweemaal diens Viegeliedje': 'En hadt gij
ook zijn news niet regt,/Heb toch een hart als hij.'
(Tollens, Liedjes van Matthias Claudius, Leeuwarden,
1832,P- 74) (brief aan j. van Vloten van wsch. 19 juni
1864, vw xI, P. 336 en brief aan j. Ziircher d.d. 6 januari 1886, vw XXIII,). In de laatste brief noemt
hij 'die tournure niet slecht, volstrekt niet!'. In Over
Specialiteiten spot hij dat gewezen dominees schrijyen 'met een sausje van zoeterig-vieze gemoedelykheid – liefst in Wandsbecker-Bote-manier, of iets
van dien aard als 't maar terdege namaak is – waar-

door slechts onnozelen zich laten foppen (...)' (vw v,
P
P. 625)..*Rebel

Claudius Civilis,
Cincinnatus, Lucius Quintius-, vijfde eeuw v.Chr.,
1. aanvoerder der Bataven tegen de Romeinen, 68legendarisch Romeins veldheer, consul (46o) en dic7
1.'Den waren naam van Claudius Civilis kennen
tator, versloeg in 458 de Aequiers. M. haalt Cincinnawy niet eens, zo min als van z'n broeder Paulus'
tus enkele keren aan als voorbeeld van burgerdeugd
schrijft M. in een aantekening bij Idee 488 (vw III, p.
en eenvoud, bijv. in Idee 1195 (vw vii, p. 307).
4 17).
2. naar voorgaande genoemde `oorlogsbrik', die in
Cirkelgang der mensheid, In Over Specialiteiten
februari 18n Indie de tijding bracht van de inlijving
schrijft M. over de cirkel an der mensheid:
bij Frankrijk: 'De Claudius Civilis, de Bataaf by uit`Degeschiedenis der meeste dwalingen beweegt zich
nemendheid, moest komen vertellen dat z'n bataaflangs den omtrek van een cirkel. Op despotisme volgt
se nazaten Fransen warengeworden.', schrijft M. in
ontevredenheid, verzet, omwenteling (...) By anarchie
Idee 515 (VW III, p. 279).
werpt men zich in de armen van 'n persoonlykheid die
zich byzonder heeft toegelegd op 't stichten van orde,
ener gezags-specialiteit die al zeer spoedig nolens volens – want niemand is tiran voor z'n genoegen – het

Clausewitz, Karl von-0780-1831, Duits officier, leraar van de Pruisische kroonprins en van prins Fre-
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derik der Nederlanden (1810-1812). Hi'j trad in 1812 in
Russische dienst, in 1814 in Pruisische dienst en
werdgeneraal. Auteur van V om Kriege, gepubliceerd
in zijn Hinterlassene Werke fiber Krieg and Kriegsfithrung
(io dln., 1832-1837).
Een verwijzing naar Clausewitz' kennis van oorlogsvoering vinden we o.a. in Idee 921 (vw iv, p. 665) en
in een brief aan C. Vosmaer van ii oktober 1885 (vw
XXIII, p.441).
Cleerens, Johannes Baptista-0785-185o, geb. te Antwerpen, nam als kolonel deel aan de lava-oorlog
(1825-1830), van 1836 tot 1837 was hij generaal aan de
Westkust van Sumatra, vanaf 1840 resident van de
Preanger Regentschappen en zes jaar later gouverneur van de Molukken.
In Pruisen en Nederland (vw iv, p. 36) kenschetst M.
hem als den `goeden, ouden, maar verstandelyk niet
zeer ontwikkeldengeneraal Cleerens', die hij ook
wel zijn `ouderen vriend' noemde. In Idee 1016 vertelt hij dat hij in Amboina herhaaldelijk gesproken
heeft met 'dengoeden generaal Cleerens die me,
zonder dat-i 't wist, lesgaf in de krygskunde van z'n
tyd':
`Ik wist zeer goed dat Cleerens onder z'n kameraden
niet doorging voor 'n feniks in de kunstjes van 't metier. Maar dapper was-i. Dit ontkende niemand. Het
eigenaardige vuur van den sabreur bezielde hem nog,
toen byna alle andere gloed in hem gedoofd werd, ja
toen hy overigens nagenoeg kinds was. Zyn opmerkingen over «krygskunde» droegen overal meer blyken
van karakter en hart, dan van studie. In z'n laatste levensjaren nog, zou hy op elken vyand dapper hebben
ingeslagen, en waarschynlyk zich van menigen
krygskundigen tegenstander het verwyt op den hals
gehaald hebben, dat-i hem op den kop had getikt zonder de voorgeschreven regels in acht te nemen. (...)
Och, 't is zo'n treurig gezicht, een held te werk gesteld
te zien als kommies!' (vw vi, p. 300-301)
Hi' heeft Cleerens gesproken in 1845 of1846 op Parakan Salak, in Tjiandjoer, toen Cleerens gouverneur
van de Preanger was, of in Krawang (cf. M.'s brief
aan Tine d.d. 27 november 1845, vw viii, 131. 555-556).
In Idee 1022 voert hij Cleerens sprekend op, waarbij
hij probeert diens Vlaamse tongval weer te geven
(vw VI, p. 3o9 e.v.).
Uit een brief van 13 maart 1846 blijkt dat Tine het
goed kon vinden met de dochter van Cleerens, Constance, die toen in Tjiandjoer woonde (vw viii, p.
654)In 1858 spreekt M. in zijn 'Brief aan den GouverneurGeneraal in ruste' van het feit dat hij bij zijn benoeming tot assistent-resident van Amboina tot
plaatsvervanger van de gouverneur benoemd was
`ter vertu din van een gezagstwist als er plaats had
na den dood van dengeneraal Cleerens' (vw 1, p.
401).
Clio, *Si Oepi Keteh

Coblenz, *Koblenz
Coccej us, Johannes-, *Voetianen
Cock, Paul de-, *Kock, Ch. P. de
Code Napoleon, het code civil of burgerlijk wetboek,
in Nederland ingevoerd in 1804 (tot 1838). In een
noot bij de Divagatien schrijft m.:
`Zo ooit een geschrift moet beoordeeld worden naar
den datum, dan mag het Code Napoleon op dit benificie
aanspraak maken, een wetboek dat naar hem werd genoemd om zyn standpunt misschien, maar dat ook
zyn naam zou gedragen hebben, indien 't peterschap
het loon had moeten zyn der grootste verdiensten in 't
samenstellen.' (vw v, p. 364)
Coen, Jan Pieterszoon-0587-1629, vestigde als gouverneur-generaal in Indie (1619-1623 en 1627-1629)
het Nederlandsgezag aldaar. Als voorvader van de
politiek genoemd in Pruisen en Nederland (vw iv, p.
26). "Jakarta
Cohen Stuart, Abraham Benjamin-0825-1876,
Oostindisch ambtenaar, kenner van het Maleis, javaans en Kawi, verzorgde in 1860 een Nederlandse
bewerking van de "BrataY oeda. In februari 1876
kreeg hij een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit
Leiden.
In juni 1873 men de hij zich in de briefwisseling tussen zijn zoon, 1.W.T. Cohen Stuart, en M. Hi'
schrijft M. uitgebreid over zijn zoon en deelt mee
dat hij niet gesteld is op de invloed die M. op zijn
zoon heeft, waarbij hij tevens kritiek Levert op M.'s
denkbeelden engeschriften (vw xvi, p. 41-45). In december 1873 publiceerde hij het polemische artikel
`Waarheidszin' in De Vrije Gedachte (slot opgenomen
in vw xvi, p. 347-350). In een noot bij Idee 655 antwoordt M. dat het hem spijt dat zijn vriend S.E.W.
Roorda van Eysinga in de Sneeker Courant (vw xvi, p.
400-40 6) Cohen Stuart beantwoord heeft, omdat hij
het niet nodig acht `dat men den eersten den besten
J
okrisse in 't leven spreekt, die zonder scha kon
doodgebleven zyn' (vw iv, p. 686). In antwoord op
deze noot schrijft Cohen Stuart de brochure Multatuli enJ ocrisse (1874). In 1876 voegt M. aan bovengenoemde noot de vraag toe of het toeval is dat Cohen
Stuart kort na het verschijnen van zijn hatelijke brochure benoemd is tot doctor honoris causa in de letteren (vw iv,p. 687).
Cohen Stuart,James William Theodoor-08541908, zoon van voorgaande, be on in het najaar van
1872 te Leiden als student rechten, vertrok in 1876
naar Nederlands-Indie, waar hij werkzaam was op
de Algemene Secretarie, tot hij zich in 1877 vestigde
als advocaat enprocureur te Semarang. In augustus
1887 werd hij benoemd tot referendaris ter Algemene Secretarie, zes jaar later tot Gouvernementssecre-
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luitenant bij het garnizoens-bataljon in de eerste
taris. Na een ddnjarig Europees verlof werd hi' in demilitaire afdeling. In 1854 werd hi' eerste luitenant,
cember 1899 eerste secretaris van het Gouvernement
in 1860 kapitein. Van 1862 tot 1864 verbleef hi' met
van Nederlands-Indic en in februari 1903 directeur
ziekteverlof in Nederland, waarna hi' in 1865 chef
vanJustitie. Eind i9o5 vertrok hi' met ziekteverlof
van staf en in 1870 majoor werd. Na een jaar op Celewederom naar Europa. Hi' was getrouwd met M.J.
bes werkzaam te zijn geweest, keerde hi' met de
Abendanon uit Delft.
rang van luitenant-kolonel in 1872 definitief tern
Op achttienjarige leeftijd trachtte hij, gedreven
naar Nederland. In 1875 kreeg hi' eervol ontslag,
door `eengloeienden haat' tegen Holland, in Amerimet toekenning van een pensioen.
ka een fortuin te verdienen, om daarmee, desnoods
Collard stond model voor hetpersonage "Duclari in
ewapend, zijn vaderland (Java) van de Hollanders
g
de Max Havelaar, Tommandant van het kleinegarnite kunnen bevrijden. De samenzwering mislukte:
zoen van Rangkas-Betoeng' (vw I, p. 72) tijdens Hade wegloper werd al in Londen door een oom achtervelaars verblijf te Lebak.
haald en terug naar huis gebracht (brief van A.B. CoNa zijn verblijf te Lebak, ontmoette M. Collard voor
hen Stuart aan M. d.d. 21 juni 1873, vw xvi, p. 41).
het eerst weer begin maart 1863 te Den Haag (vw xi,
Aanvankelijk was Cohen Stuart een groot bewondep. 96). In het voorjaar van 1878 wenste hi' hem en
raar van M. met wie hi' in december 1872 een corresVan Hemert een `vriendschappelk
teeken van leven
pondentie aanving. Vooral onder invloed van zijn
Y
tegeven' (brief aan D.J. Korteweg d.d. 31 maart 1878,
vader, die zich in de correspondentie men de, keenvw xix,p. 405). Met Collard, die hem tijdens de paude hi' zich van M. af. Hierover scheef hi' het artikel
ze van een voordracht opzocht, bezocht M. later de
`Multatuli-vergoding' in De Banier (jrg. 1, 1875, nr. 4,
zieke
Langeveldt van Hemert (vw xix, p. 407). In
ook
als
brochure
uitgegeven).
M.
staakte
307-328;
373
P
1882 beschrijft M. in een brief aan J.A. Roessingh van
de correspondentie met hem op 8 juli 1873 (vw xvi,
Iterson deze ontmoeting met Collard en Langeveldt
P. 79).
van Hemert. Na zoveel jaar, betoogt hij, heeft het
Cohen Stuart werd een fel bestrijder van de 'mania
geen zin meer hem als getuige te laten optreden:
multatuliana'. In De Tolk van den V ooruitgang (eind
`Maar wie kan zeggen of by daartoe, god weet om wel1875 – begin 1876) voerde hi' een briefwisseling over
ke redenen, genegen is? Zyn zwygen gedurende zooM. met "G.W. van der Voo, die later werdgepubliveel jaren bewyst al vast dat-i geen aandrang voelde
ceerd onder de titel `Bestrijding van Multatuli' (vw
spontaan optetreden. En 'n weigering van zyn kant
XVIII, p. 67-70, 285 en 328-329).
zou heel verdrietig zyn.' (8 januari 1882, vw xxi, p.
M. klaagt in een brief aan J. Waltman Jr. d.d. 25 de6o6)
cember 1875 over het feit dat Cohen Stuart ("n zeer
Ondanks zijn persoonlijke reserves, ondertekende
jong, mensch, en zoon van den man dien men zoo
Collard toch de circulaire van het Huldeblijk (vw
onverwachts tot letterdokter verhief) hem ervan bexxi, p. 682 en 804).
schuldigd had het leven van zijn pas overleden
vrouw Tine 'tot 'n hel' te hebbengemaakt. 'Hy beroept zich op de stukken van V. Vloten, die ik nog al- Collatinus, "Lucretia
tyd slechts zeer gedeeltelyk gelezen heb.' (vw xviii,
Columbus, Christophorus-, 1451-1506, ontdekkingsP. 139-140).
reiziger. "t Geloof in Columbus heeft Amerika ont(Lit. De stukken uit familiearchief Cohen Stuart zijn
dekt.', schrijft M. op 31 juli 1863 aan Mimi (vw xi, p.
afgedrukt in Olf Praamstra, Ten vader en een zoon,
192; *congres). De moeizame wijze waarop Columbrieven van en over Multatuli', in: Over Multatuli,
bus, ondanks sceptische tegenstand, zijn gelijk be1994, nr. 32 p. 26 e.v., vervolg in nr. 33; over M. en Cowees, wordt door M. ook op andere plaatsen met
hen Stuart Sr. enJr.: Atte Jongstra, De Multatulianen,
zijn eigen strijd voor `waarheid' vergeleken.
1985, p. 52-55, 69-71)
Colenso, John William-, M. spelt Colenzo)18141883, Anglicaans bisschop van Natal (Zuid-Afrika),
vertaalde het Nieuwe Testament in het Zoeloe, werd
vanwege zijn moderne geschriften door de bisschop
van Kaapstad ontslagen, doch door de koningin gehandhaafd. Hi' wordt door M. in Idee 454 genoemd
als een van de moderne voormannen (vw III, p. 190).
Colineau, "Zeeziektegeschiedenis
Collard, Petrus Albertus Alexander-, Geulle(Limburg) 1825 – Teteringen 1895, vertrok in 1849 naar
Nederlands-Indie, nam in 1850 deel aan krijgsverrichtingen in Bantam, werd in hetzelfde jaar tweede

Comite rdvolutionnair, roe Amsterdamse notabelen die zich inzette voor depatriottische zaak. Het
comitd richtte zich op 16 januari 1795 – na de onafhankelijkheid van Nederland – met een publikatie
over `Vaderlandsliefde' tot de 'Braave stadgenoten',
waarin het namen van verkiesbare `Provisionele Reresanten' opneemt. M. neemt deze tekst integraal
P
op in de `Historische Bijdragen' (Idee 514, vw III, P260-262). Hi'j vraagt zich of wie hier de waarheid
spraken, 'de «medeburgers» die de heren en meester vangister «lichtschuwende overheersers» noemen, of de dominees die den vorigen dag hun god
haddengesmeekt al die «vaderen» van stad en land
genadig te beschermen?' (vw in, p. 262).
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Commanditair, stille vennoot, deelnemer in een
commandite. M. spreekt in Idee 512 van `commanditair wanbegrip', nl. wanbegrip zonder eigen onderzoek, dat wat men eenvoudig van anderen overneemt:
Vaarlyk, er is moed nodig om alleen dom te wezen,
en hierdoor is de wysheid der menigte meestal niets
dan commanditair wanbegrip. Laat een schryver, een
spreker, een redenaar, die zich verheugde over algemene toejuiching, den indruk onderzoeken dien z'n arbeid gemaakt heeft op elk individu, dan zal by
meestal ontwaren, dat de algemene goedkeuring de
som is van persoonlyk onverstand en dat men niet
hem heeft toegejuicht, maar zichzelf een certificaat gegeven van gelyke scherpzinnigheid als men, nogal gewaagd, in alle anderen veronderstelde. De meeste
schryvers, dichters, wysgeren van naam hebben daaraan hun roem te danken.' (vw iii, p. 250)
In de Idee io8i komen `Wouters begrippen over commanditair wereldbestuur' aan de orde (vw vii,p. 9).

z.i. in Europa heerst, schrijft hi' dat noch de leiders
van de Commune, noch depolitieke leiders van
Frankrijk in staat zullen zijn ' rechtstreeks invloed uit
[te] oefenen op de wereldgeschiedenis'. M. verwacht
opstanden (*jacquerie) die 'het vindingsvermogen
der Commune-mensen en van de Internationale
rEerste Internationale] schynt te boven te gaan'. Hi'
voegt hieraan toe: `Ik zal me wel wachten hun den
weg te wyzen.' (vw iv, p. 674-675). *Pouyer-Quertier

Compagnie van Verre, handelsonderneming op Indie, waarvan de eerste in 1594 werd opgericht.
Compagnieen van Verre werden in 16o2 verenigd
tot de "Verenigde Oost-indische Compagnie. In Idee
451 schrijft M.
`Dock als wy teruggaan tot de 17de eeuw, toen de
qcompagnieen van verre» winst begonnen af te werpen, waardoor van lieverlede alles wat niet overre»
was, werd verwaarloosd en bedorven, vinden wy misschien een der hoofdoorzaken van 't later verval.' (vw
III, p. 133)

Commines, Philippe de-, 1445-1509, van 1464-1472
raadsman van hertog Karel de Stoute, lie over naar
koning Lodewijk xi van Frankrijk. In zijn Memoires
(1464-1498) schetste Commines een beeld van zijn
tijd. In een aantekening bij de Mfilioenen-studien
noemt M. hem een van de `tafellikkende minnezangers en chroniqueurs' die de riddertijd in hun werken romantiseren (vw v,p. 306).

Commune van Paris, opstand van de Communards,
socialistische arbeiders, op 18 maart 1871, waarbij zij
zich meester maakten van de stad en de regering
Thiers naar Versailles vluchtte. De opstand werd op
28 mei in bloedgesmoord: de Communards werden
doodgeschoten of verbannen. Op 12 apri11871 voorspelt M. hun ondergang en schrijft dat het 'al zeer
sterk' is `dat die onspecialiteitige verdedigers der
Commune zich zo lang staande houden' (aantekening bij Over Specialiteiten, vw v, p. 644).
M. keurt hun agressieve gedrag af:
`De mannen van de Commune ontheiligden de kerken, schoten priesters dood, enz. Kerken en priesters
representeren naar 't klein begripje van de franse krantenlymers, de Godsdienst en zelfs God. Dit nu is een
dwaling in 't algemeen, en misschien tevens in dit byzondere geval. (...) Ik verwyt hun dat zy den katechismus van 't redelyk ongeloof niet kenden, en blykens
hun handelingen nog altyd besmet waren met de bespottelyke vooroordelen uit de dagen van 't kerkgaan.
(...) Schaamt u, ongelovigen te Parys, ge hebt u gedragen als Christenen! Gy die u den eernaam van atheist
aanmatigt, hebt gebrand en gedood als kerkgangers,
als kwaadaardige vromen, als Eliassen! (...) Arme verdoolde AtheIsten te Parys, ik raad u aan, ter school te
gaan by de werkelykheid, by 't gezond verstand, by de
waarheid die te lezen staat in den bybel der feiten.'
(Idee 916, vw iv, p. 656-657)
In Idee928, waarin M. spreekt over de onvrede die er

Componisten, In Idee 628 schrijft M.:
`Nu weer over muziek en zeker soort van komponisten. De stumperds van den tienden rang – en dat 's zo
byzonder laag niet, by gebrek aan veel hogers – hebben zekere opvatting van waarheid, die me zeer gelegen komt als sprekend voorbeeld van wat in de kunst
niet waar is. Ze maken met trompetten, saxofoons,
trommels en lappen blik, den donder na. Met blaasbalgen, storm. Ze bevochtigen 't dorstig aardryk van hun
kunstlievend parterre, met grauw-erwten in 'n geschudden koker. Een kus is: ofietsch» of zo iets op de
flageolet, waarmee men sysjes aan 't zingen brengt.
Vaderlandsliefde heet bourn! Idylliteit vertalen ze met
piperdi-me-me-me, m... e...é...é...'e uit de hobo.' (vw
Iv, p. 378)
*muziek, *Beethoven *Hol, *Liszt, *Rossini

Comptabiliteitswet, wet van 23 april 1864 op het beheer en de verantwoording van de geldmiddelen in
Indie, in 1867 ingevoerd. M. noemt deze wet een
`monument van bureaukratische onbruikbaarheid',
en als zodanig 'de getrouwe afspiegeling' van De
Waal zelf(noot bij de Max Havelaar , vw I, I). 345). De
wet werd echter niet door De Waal, maar door
*Fransen van de Putte, minister van Kolonien, in evoerd.

Comte, Auguste-, 1798-1857, Frans filosoof en socioloog, grondlegger van het Positivisme. In het hoofdstuk `Alles in alles' uit de Millioenen-studien, woont
M. een vergadering van de "gnomen bij, waarbij hi'
opmerkt:
`Aan de verschillende wyzen waarop deze verhandeling werd opgenomen, bemerkte ik dat de Vergadering gesplitst was in twee partyen, de negativisten en
de positivisten. Toen ik dit ontwaarde, was m'n eerste
gedachte of Auguste Comte zich in de zaal beyond?
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Maar m'n buurman zei dat de gnomen, al scheen het
soms anders, volkomen by hun verstand waren. Ik
zocht dus niet langer.' (vw v, p. 96)
S.E.W. Roorda van Eysinga vergelijkt M. met Comte
in Het Schoolblad van 12 december 1876: Comte werd
namelijk door de regering gedwongen tot ontslag,
waarop zijn bewonderaars, onder wie Stuart Mill,
een jaargeld van 7000 francs bijeen bracht (vw xviii,
-p . 566).
In 1801 werd het concordaatgesloten
tussen Napoleon Bonaparte en paus Pius vi, waarbij
de orde op kerkelijk gebied in Frankrijk hersteld
werd, doch waarbij het hoofd van de Staat alle kerkelike ambtenaren benoemde. Bij zijn bezoek aan Breda eiste *Napoleon dat alle rooms- katholieke
geestelijken de eed op het concordaat zouden afleggen. In Idee 218 plaatst M. dit bezoek van de Franse
keizer aan Breda in mei 181o, waarvan een verslag
werdgepubliceerd door een inwoner van Breda. M.
noemt dit verslag `slecht gesteld, slecht geschreven,
in 't kort, het is byna ondrukbaar.' Men kan er echter
wel veel uit leren:
`Hoe volgzaam Protestantse leraren zyn. Hoe ondeugend de Katholieke. Hoe die volgzaamheid werd geprezen. Hoe de stoutheid werd berispt. Hoe welsprekend Napoleon i was. (...) Hoe rekbaar de Schrift is,
voor wie daarmee weet om te gaan. En uiteindelyk:
Hoe bruikbaar die tekst over Caesar.' (vw n, p. 427-428)

Concordaat,

hoogadellijk Frans geslacht. In 1830 werd de
laatste Conde, Louis HenriJoseph (geb.1756), opgehangen aangetroffen in zijn slaapkamer. Er ontstond eenproces over de erfenis, waarbij de
onterfden de in het testament bevoordeelden van
moord beschuldigen, maar het proces verloren.
In Over Specialiteiten spreekt M. van de `no al verdachte dood van den laatsten Conde – wiens nalatenschap in de familie kwam van Louis Philippe'.
Dezegebeurtenis had 'op de stemming van 't groot
en kleingemeen 'n minder nadeligen invloed dan
de burgelyke parapluie waarmee die Koning zich
vertoonde in de straten van Pa s' (vw v, p. 55o).

Condé,

bespreekt in Idee 717 twee moderne verschijnselen met betrekking tot congressen: de 'con reswoede
greswoede' en de 'redders'. Over de 'con g',
door een Belgisch geleerde betiteld als 'Woordenkermis', schrijft hi':
`Nook heb ik juister uitdrukking gehoord, en 't komt
me voor dat alle kongressen die ik sedert dien tyd bywoonde, zich beyverden deze benaming te verdienen.
(...) De toejuichingen golden enige malen de elokutie,
de gebaren, de wyze van voordracht (...) maar gewoonlyk was 't applaus slechts beleefde weerklank op de uitroeptekens die de spreker zelf, met meer of min
duidelyke bedoeling, voor hoesten, neussnuiten of suikerwater geplaatst had. En — erger nog — de toejuiching na 't slot, kwam me gewoonlyk voor als 'n
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dankbetuiging voor de notifikatie dat het «uit» was,
en dat men zich eindelyk eens verzetten kon, en praten mocht. Van streven naar waarheid ontdekte ik by
dat alles alweer geen spoor.' (vw iv, p. 445)
De 'redders' of misters 'x', moesten op momenten
dat de waarheid naar boven dreigde te komen, het
congres snel weer in vertrouwde banen leiden. Over
den van dezepublieksprekers 'van 't eerste water',
die M. onlangs in een vergadering had horen spreken, schrijft hi':
`Hy kende zoveel frases par coeur,, dat hy by elke gelegenheid terstond gereed was daarvan 'n paar dozyn te
plaatsen, en hy was behendig genoeg dit te doen op 'n
wyze die den niet aandachtigen hoorder — namelyk:
byna iedereen — in den waan bracht dat ze voor de gelegenheid waren vervaardigd. (...) De redder bekreunde er zich niet om, wie de waarheid aan z'n zy had.
Gewoonlyk zelfs wist hy niet wat er door beide partyen beweerd was. (...) Betrof het geschil den landbouw?
Wat nood! Onze vlugge spreker kent drie regels uit 'n
herderszang van Virgilius van buiten. Daar komt van
hooi en wilgen in...'t zal wel kloppen, en staat klassiek. (...) Het kongres moetgered worden!' (vw iv, p.
446-447)
Ook in de Causerieen (vw iv, p. 228-236) gaat hi' uitgebreid in op het fenomeen congres, waarvan hi' zich
afvraagt wat het nut ervan is:
`Maar eilieve, wat baten zulke byeenkomsten? Brengen ze de wetenschap, de beschaving, de geleerdheid,
de kennis der waarheid een haarbreedte vooruit? Ik geloof het niet. (...) Geen congres vond de wetten der
zwaartekracht: dat deed *Newton, een individu. Geen
congres ontdekte Amerika: dat deed *Columbus, een
individu. Geen congres deed wat de individuen Copernicus, Keppler [*Kepler], *Shakespeare, *Humboldt deden.'
Middelmatigheid ziet M. als de oorzaak van `verenigingswoede die met veeziekte en parlementery tot
de eigenaardige kenmerken van onzen tyd behoort'
(*frazen).
M. is op verschillende congressen uitgenodigd om
een lezing te houden. Hieronder volgen in chronologische volgorde van het jaar waarin M. was uitgenodid, de congressen.
1. Congres van de Internationale vereeniging ter bevordering der sociale wetenschappen (Association internationalepour le congrês des sciences sociales) gehouden
te Amsterdam in het Koninklijk Paleis in september/oktober 1864.
Op 1 oktober hield M. er in het Frans een rede over
de invloed van de *staathuishoudkunde op het bestuur van kolonien, waarbij hi'Nederland in staat
van beschuldiging stelde: la nation hollandaise, reresent& par son gouvernement, est condamnee
p
par defaut.' (Fr. de Nederlandse natie, vertegenwoordigd door haar regering, is bij verstek gevonnist; verslag uit de A nnales de l' Association... opgenomen in vw xi,p. 386-390).
In Idee534 geeft M. fragmenten uit de congres-
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verslagen, gepubliceerd in de Brusselse Office de Publicité en l'Independance Beige; de Nederlandse bladen
`verknoeiden de verslagen op jammerlyke manier'
(vw III, p. 366). In Idee 535 (vw HI, p. 368-373) laat hij
daarop het officiele verslag van zijn lezing volgens
de A nnales de l'Association volgen.
2.. Taal- en Letterkundige congressen, bijeenkomsten
van Noord- en Zuidnederlandse taal- en letterkundigen, georganiseerd ter bevordering van de studie
der Nederlandse taal en de bloei der letteren. Deze
congressen hebben de aanzet gegeven tot de totstandkoming van het Woordenboek der Nederlandse Taal. Men ijverde er voor de eenheid van spelling,
voor de afschaffing van het dagbladzegel enz. Het
eerste congres vond plaats in 1849 te Gent.
In augustus 1867 sprak M. op het negende congres te
Gent over 'Het recht om eengevoelen of te keuren'
("Rooses *De Geyter "Vreede). Aan het congres werd
onder andere deelgenomen door Beets, Conscience,
Dozy, Matthias de Vries, J.N. van Hall en J. van Lennep. De voorzitter was De Maere, lid van de Belgische Kamer.
A. Siffer beschreef in Het belfort (1890, p. 2,47) zijn impressie van M.'s optreden op dit congres:
`Uitgedoscht en fashionable als eene prent van den )ournal des maitres-tailleurs, was hij ver van den gehavenden
Sjaalman. In bleek Nankin [lichtgele katoenen stof
van grote sterkte] nam men hem eerder voor eenen
meester es-arts in de edele kunst van Terpsischore
[sic]; hij hunkerde naar lof en uit zijn bleek gelaat
sprak het heimwee van den praalzucht.' (geciteerd
naar een overdruk, getiteld Multatuli, Gent,1890,
p. 21-22)
Het tiende congres vond in 1868 plaats in Den Haag,
ar later in Leuven. M. heeft er
het elfde volgde een ja
niet meer aan deelgenomen.
Het congres in Antwerpen van 1873 wordt door M.
genoemd in Idee 1196 (vw vii, p. 308), waarin hij zich
verweert tegen *Schaepmans bewering dat hij de
platte volkstaal zou hebben ingevoerd in de literatuur. N.a.v. hetzelfde congres drift M. in Idee 1198
de spot met Beets, die het opnam voor Bilderdijk
(vw vii, p. 313; *Drie schuintamboers).
Op het congres in Maastricht van 1875 was aangedrongen op bestudering van Vondel 'en wel als middel om onze litteratuur op te heffen uit de laagte
waartoe ze schynt gezonken te zyn', aldus M. in een
noot bij Idee 729 (VW IV, p. 69o).
In september 1887 werd in Amsterdam het twintigste congres gehouden. Er werd met geen woord gesproken over M. noch over C. Busken Huet, beiden
dat jaar overleden. Aan het slot van de bijeenkomst
sprak Chr. Nuys zijn bevreemding hierover uit. De
voorzitter, H.P.G.Quack, dankte hem voor het gesprokene (Zelandus, 'Van twee leelijke eenden; een
sprookje als toegift aan het xxe Congres' in De Lantaarn,1887, p.145). Veel aandacht voor M. was er op
het 22e congres te Arnhem in 1893, waar Julius Pee
hulde aan M. bracht. *Vlaamse Beweging

3. Het Democratisch Congres te Antwerpen, dat in 1873
zouplaatsvinden, nodigde M. uit als spreker. Deze
weigerde en schreef hierover een brief aan de voorzitter van het congres, Jac. Rademacher (ps. van
E.Ph.H. van der Ven, auteur van Democratie in Nederland,1873). Hij schrijft hierin o.a.:
`Men kan bovendien weten, dat redevoeringen, debatten, verhandelingen, parlementery, enz. enz. my zeer
tegen de borst stuiten. Door frazen is het yolk bedorven. 't Zal door frazen niet genezen worden. In alien
geval behoor ik niet in oVergaderingen.» 't Parlage
van demokraten bevalt my geen haar beter, dan dat
der meest ouwerwetsche behouders. Integendeel! Ik
kan nog beter met 'n redevoerenden minister overweg, dan met 'n werkman, die aan 't raisonneeren
slaat, zegge: deraisonneeren gewoonlijk (...) Wat my
betreft, ik weet wat geschieden moet en wat geschieden zal, en ik bedank er hartelyk voor, in 'n vergadering te kibbelen met de eersten den besten die – zonder
iets gepresteerd of geofferd te hebben – 't woord vraagt en
gekregen heeft. Ik kan geen andere betrekking aannemen dan van diktator. Na de executie (zie slot Pruisen
en Nederland!) zou ik my terug trekken in m'n kluisje,
want: eerzucht in gewonen zin heb ik niet. Daartoe ben
ik te misselyk van de wereld, van de zoogenoemde demokratische niet minder dan van de eerste.' (gepubliceerd in Het Vrije Volk van 29 mei 1873; vw xv, p. 773 en
776)
4. De `Cercle des Etudiants progessistes -Bruxelles'
nodigdem. als lid van het ‘Comite d'honneur' in
1884 uit om het Cones internationale des etudiants (georganiseerd ter ere van de vijftigste verjaardag van
de Vrije Universtiteit van Brussel), onder voorzitterschap van Victor Hugo, bij te wonen op 20-23 november(vw xxiii, p. 222).
In een brief van 16 november antwoordt M. dat hij
om gezondheidsredenen hiervan afziet. In deze
briefgeeft hij wel een stelling over het *onderwijs
ter bespreking op het congres (vw xxiii, p. 229-232).
Eengedeelte van deze brief werd in vertaling gepubliceerd in het Ter Gedachtenis-nummer van De Dageraad (189z, p. 69).
Congresnaald te Brussel, monument ter nagedachtenis aan het Congres te Brussel in 1830, toen de
vertegenwoordiging van het Belgische yolk het
huis van Oranje vervallen verklaarde van de Belgische kroon. Ingrafschrift xc op *Thorbecke schrijft
M.:

`Als je de Geschiedenis achterste-voren leest,/Zal je
zien dat de Belgen m'n nadrukkers zyn geweest./In
origineligheid hebben ze nooit gedaan,/En daarom
moest die Brusselse kongresnaald eigenlyk op myn
graf staan.' (Idee 972, vw vi, p.192)
Conscience, Hendrik-, 1812-1883, Vlaams schrijver
en voorvechter van de "Vlaamse Beweging. In 1830
werd hij vrijwilliger bij het Belgisch leger en bereikte de rang van sergeant-majoor. Vanaf 1836 wijdde
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hi' zich aan het schrijven van romans. Zijn bekendste boek is De Leeuw van Vlaenderen (1838).
In een noot bij Idee 510 vraagt M. zich of of zijn
Vlaamse lezers wel al zijn woorden en uitdrukkingen begrijpen. Immers: Vanneer ik naga hoeveel
uitdrukkingen van Vlaamse schryvers in Holland
niet begrepen, of met afkeuring vreemd worden gevonden, moet ik vrezen dat ook myn geschryf voor
de Vlamingen soms onverstaanbaar is.'. Hi' vervolgt: 'Van de tien Hollanders zyn er negen die
Conscience een middelmatig schryver vinden, omdat hy iemand de ogen ten hemel doet «stureno.'
(VW HI, p. 422).
Tergelegenheid van het verschijnen van zijn honderdste roman in 1881, werd in Nederland het initiatiefgenomen Conscience te huldigen met een
Conscience A lbum. Hieraan leverden vele, toenmaals
vooraanstaande letterkundigen, een bijdrage. M.,
hiertoe ook uitgenodigd, weigerde:
`Ik merk dat de aanbidders van Conscience beginnen
intezien dat ze 'n mal figuur hebben gemaakt. Overal
zie ik reactie. Ze beginnen de zaak over 'n anderen
boeg te gooien, en doen voelen dat wel is waar
Conscience niet veel beduidt, maar dat men in hem de
belgisch-nederlandsche beweging heeft willen huldien. A la bonne heurre!' (brief aan het echtpaar De
g
Haas-Hanau d.d. 7 oktober 1881, vw )(xi, P. 451)

Consignatie, Bij het *Cultuurstelsel werden alle produktengeconsigneerd aan de Handelmaatschappij,
de transporteur en commissionair of makelaar van
de regering die zorgde voor de koffie- en andere veilingen. In Over vryen arbeid schrijft M. dat `kibbelaryen over consignatiestelsel' onderdeel zijn van 'de
vraag over Vryen arbeid en Kultuurstelsel' (vw II, p.
200). En enkelepagina's verder schrijft hi':
`Consignatie! Altyd zulke fraaie, naar studie en wetenschap riekende woorden! Zegt eenvoudig aan 't yolk:
vrienden, wy beraadslagen of de winkel onzer kruienierswaren hier of Binder zal gehouden worden, en wat
het meeste geeft?' (vw II, p. 217)

Constantijn, ps. van Maria P.W.C. van der DoesScheltema(1834-1887), nicht van M.'s vriend *S.E.W.
Roorda van Eysinga. De laatste schrijft in september
1871 aan M. dat Constantin met een dominee ruzie
heeftgehad over M. waarbij ze voor hem was opgekomen. Roorda van Eysinga vermeldt verder dat zij
een novelle in handschriftgereed heeft over `een
meisje, dat verliefd is op een getrouwd ongeloovige,
gelijk zij' (vw )(Iv, p. 6o9). In een voetnoot uit 1873
bij Idee 942 verdedigt M. de inmiddels in 1872 vervi, p.130). In brieven aan
schenen novelle Hilda)
Roorda van Eysinga noemt hi' de novelle mooi,
maar zegt moeite te hebben dit te motiveren door
de vele aanmerkingen die hi' óók heeft (17 december
1871 vw XIV, p. 655 en 28 januari 1872, vw xv, p. 65).
Hi' vergelijkt de novelle met *C. Busken Huets Lidewyde: `Dat [Lidewyde] is een affreus boek met mooie
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bladzyden. De «Hilda» is 'n schoon stuk met leelyke' (vw xv, p. 65).
Constantijns novelle Frederik Marrens verscheen als
feuilleton in het tijdschrift Nederland (1879). Aan
Roorda van Eysinga schrijft M. op 15 december 1879
het vervolg en slot hiervan gelezen te hebben:
`Ik heb... medelyden met haar! Hoe ziekelyk gewrongen, hoe pynlyk gefabriceerd, hoe slymerig realistisch
in 't (overbodig-) kleine, hoe gemankeerd-verheven
(dus ridicuul!) in den ernst, of wat voor ernst moet
doorgaan!' (vw xx, p.154)
In september 1881 wordt Constantin we ens krankzinnigheid naar een gesticht gebracht, zoals blijkt
uit een brief van M. aan Lina de Haas. Onder verwijzing naar de Millioenen-studien schrijft hi' daarover:
`Ik neem 't haar kwalyk dat ze gek geworden is' (vw
xxii, p. 430) . Roorda van Eysinga schrijft hem 0P 24
mei 1886: `Zij is helaas! altijd nog krankzinnig met
heldere oogenblikken' (vw xxiii, p. 6o5).

Constantin I, de Grote, 274-337, Romeins keizer van
3o6 tot 337. Hi' maakte op het Concilie van Nice
(32.5) van het christendom `een regeringszaak', een
staatsgodsdienst, schrijft M. in de Causerieen (vw iv,
) Hi'oemt
n hem in Idee i8o een moordenaar
P . 211.
van degeest:
`Dat ge zoveel leden uwer familie ombracht, vergeef ik
u. (...) Maar dit vergeef ik u niet, dat ge, om Keizer te
worden, aanleiding gaaft tot het smeden der ketens
waarin 't menselyk geslacht nu sedert eeuwen gebonden ligt. Of wist ge dat niet? Dacht ge er niet aan, dat
uw fabeltje van 't in hoc sign° langer zou duren dan uw
behoefte aan die fabel? (...) Wat hebt gy gemaakt van
de wereld, o Constantyn? Daar liggen na u, de vervelende kerkvaderlyke eeuwen, die niet eens vatbaar zyn
voor beschryving. Daarop volgt de domme woeste
middeltyd, met god-en maagddienende ridders... die
niet lezen of schryven konden. Met aflatende monniken, heerszuchtige en heersende priesters. (...) Dat ge
uw broeders hebt doodgemaakt, vergeef ik u. Maar ik
vergeef u niet, dat ge den geest hebt vermoord van zoveel myner broeders.' (vw ii, p. 395-396)
M. beantwoordt hier den van de blasfemische vragen
van Frits uit de Max Havelaar (vw I, p. 229), die door
*Jacob van Lennep in de eerste druk waren geschrapt.

Constitutionele monarchic, In Idee 121 schrijft M.
dat deze `na veelgewurm en geknoei' tot stand is gekomen: `Aan dien vorm van regeren heb ik 'n hekel,
uit temperament. Maar vooralsnog weet ik niets beters.'(vw II, P. 34o). In Pruisen en Nederland concludeert M. na een lane filippica over gebrek aan geest
in Nederland, dat de natie `ziek, zeer ziek' is:
`Altyd, en sedert 1848 vooral, drong zich zoveel grondwettig-ministeriele kommiezery tussen Vorst en Volk,
we hebben zolang horen wawelen van «Koninklyke
onschendbaarheid» dat het denkbeeld van tezamen
staan of vallen geheel op den achtergrond geschoven is.
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(...) Wie

onschendbaar is, onaantastbaar, onverantwoordelyk, moet een stroman zyn, een half-mens, 't
vyfde rad aan den wagen, een nul. (...) Wy zyn dus in 't
bezit van een corps onschendbare Ministers. Want na
aftreding verschuilen zy zich achter 't verlies van dezelfde waardigheid, welker bezit hen dekte.' (vw iv, p.
84)
Naar het voorbeeld van Pruisen, dat 'met kracht be-

103

recensie eindigt met lovende woorden over de vertaling.

Contracten, Binnen het *Cultuurstelsel werden aan
gunstelingen van de koning, de (conservatieve) re ering en top van het Indisch bestuur contracten verleend voor de industriele verwerking van de kolonialeprodukten als suiker, tabak, thee en rijst. Het
gouvernement verzorgde de aanplant en oogst, en
stuurd door eengroot man die den moed had allden
leverde het inlandse werkvolk, waarmee de contracte staan'(vw iv, p. 88), roept M. hierna koning Wiltant dezeprodukten diende te bewerken in een
km iii op als leider op te treden teen parlementadoor hem op te zetten fabriek. De bewerkte produkrisme, en tot redding van het vaderland.
ten werden aan hetgouvernement teruggeleverd.
Voor de noodzakelijke investeringen werden door
Contagium, (verrotting, besmetting) woord dat M. sahetgouvernement rote leningen aan de contractanmen met het woord verrotting gebruikt om zijn verten verleend (tot somsf 5oo.000). Een contract kon
ontwaardiging over de wantoestanden in de Nederenorme winsten voor de ondernemer opleveren, zolandsepolitiek te uiten. In Idee 286 schrijft hi':
als bijvoorbeeld in het geval van de suikercontrac`In de zitting van Dinsdag den 13 Mei 1862, heeft de
tant Fransen van de Putte, en het begrip `suikerHeer Thorbecke erkend: odat er sedert jaren een «conoom' deed in Nederland zijn intrede. De liberale optagium» heerste in de politiek van den Staat.» (vw n, p.
positie was echter sterk gekant tegen de onderhand48o)
se uitbesteding en verlenging van de contracten, en
In Over vryen arbeid komt de verrotting van de Staat
eiste(in haar streven naar Vrije Arbeid vanaf1854)
ook ter sprake, bijv. in het motto en de herhaalde
de openbare uitbesteding ervan. In zijn boek Kuluitroep: la, daar is verrotting in den Staat, en de
tuurstelsel en koloniale baten (Leiden,1975) beschrijft
naam van die verrotting, Nederlanders, is leugen: .
C. Fasseur het favoritisme in het toekennen van suiAls reactie op Thorbecke's woorden, schrijft hij in
kercontracten als een centrale factor in het einde
een noot hierbij:
van het Cultuurstelsel.
`inderdaad, Thorbecke, er heerst «contagium» in den
In een aantekening bij Nog eens: Vrye Arbeid schrijft M.
Staat en de opgang die gy maakt, is daarvan 't doordat deze contracten soms `roekeloos' weggeschonslaand bewys. Zelfs de pedante vertaling van myn
ken werden. Ze waren een `ongemotiveerde beschikwoord: verrotting, in: contagium is daarvan een treurig
king ten behoeve van gunstelingen over de werkblyk. Gy steelt m'n linnengoed, en zet er uw merk in.
kracht van duizenden huisgezinnen!':
Inderdaad, 'n zeer droevig contagium!' (vw ll, p. 7o1; cf.
Idee 135, VW II, p. 359 e.v.)

In Pruisen en Nederland verzucht hi' dat `Conservatieye ministerien, liberale ministerien, doctrinaire ministerien"alle voortbrengsels van den boom, verrotte vruchten van 't verrotparlementarismus' zijn (vw
iv, p. 77).
Toen M. en zijn uitgever d'Ablaing van Giessenburg

de hoop koesterden dat het "dagbladzegel in 1865
zou worden afgeschaft, verspreidde M. alvast de oproep "`Aan de lezers myner Ideeen' om hem te helpen bij het oprichten van een dagblad dat moest
zorgen voor `genezing van 't oContagium dat er heerst
in onzen staat.» (1 februari 1865, vw xi, P . 444) . *leugen "troonrede
Contemporary review, the-, tijdschrift, opgericht in
1866. Hetpubliceerde op 1 april 1868 een zeer positieve recensie van de En else vertaling van de Max
Havelaar (1868; vert. door *Alphonse Nahuijs, recensie in vw xi', p. 742-748). Hierin schrijft de recensent: `Though he may be only a Dutch-build
leviathan, still he is of the breed'. Over Droogstoppels waarderende opmerkingen bij ds. Wawelaars
preek schrijft hi': `Thackeray himself could not
have surpassed this scathing page'. Saidjahs' lied is
`aperfectly exquisite piece of metreless poetry'. De

`Zo'n contract, met een pennestreek naar luim verleend, werd dikwyls du jour au lendemain met tonnen
winst verschacherd, zonder dat de begunstigde zelf
zich de moeite had gegeven de streek te bezoeken,
waar de hem toegewezen slaven woonden.' (vw v, p.
477)

Ook *Rochussen heeft zich volgens hem aan dit vergrijp schuldig gemaakt (brief aan Tine d.d.14 november 1859, vw x, p.114). Aan het slot van het
achttiende hoofdstuk van de Max Havelaar is sprake
van (thee)contracten (vw 1, p. 268).
Contributie, In Idee 959 pleit M. voor een geleidelijke over an van contributie, d.i. de heffing van belastingen, in retributie, d.i. de betaling voor
geleverde overheidsdiensten, evenredig aan het gebruik ervan. Hi' vervolgt:
`Retributie mag nooit hoger zyn dan de benaming
aanduidt. Contributie mag slechts worden geheven
van iets dat bestaat, nooit over of van iets datgeschiedt.
Binnen honderd jaar zal dit Idee — met of zonder permissie van Stuart Mill — het punt van uitgang wezen
van alle begrotingen in beschaafde landen.' (vw vi, p.
156)

Controleur, Nederlands-Indisch ambtenaar ter be-
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schikking gesteld aan residenten of assistent-residenten. De controleur Binnenlandsch Bestuur, zoals de officiele benaming luidde, werd belast met de
werkzaamheden van de afdelingssecretaris. Een controleur had tot taak de inlandse bevolking te beschermen tegen de zware druk van het Cultuurstelsel en tegen machtsmisbruik van de inlandse bestuurders. DD. werd op 3o november 1842 controleur van "Natal. In de Max Havelaar treedt controleur
"Langeveldt van Hemert op onder de naam "Verbrugge.

Cooper, James Fenimore-0789-1851, Amerikaans romanschrijver, werd bekend door The last of the Mohicans(1826). In een aantekening bij Idee 616 geeft M.
een arts uit een niet nadergenoemd werk van Cooper als voorbeeld van een `aanhanger' van wetenschap. Bij deze man, `verliefd op «interessante
evallen»' is 'de liefde voor 't «vak» hoofdzaak' (vw
g
Iv,p. 682).

Coorengel, Claas Gerrit-0798-1868, geb. te Amsterdam, werkzaam op de Rekenkamer te Batavia, waar
hi' opklom tot president. Van 1854 tot 1856 was hi'
met verlof in Nederland. DD. nam bij hem zijn intrek toen hi'j in 1839 in Indie arriveerde P. van 't
Veer, Het levee van Multatuli,1979, p. 75). In 1855
stond hij, samen met Zellner, borg voor DD. bij
diens verzoek om een voorschot van f 2000 (vw ix,.
387-388). Voor dit bedrag (minf 375 die door DD. waren terugbetaald) werd Coorengel in 1856 door het
gouvernement aansprakelijk gesteld (P. van 't Veer,
Het Leven van Multatuli 0979, p. 380).

Co de Francois-0842-1908, dichter en toneelschrijver te Parijs, behoorde tijdelijk tot de zgn. Parnassiens. Zijn toneelstuk Luthier de Cremone werd
doorJ.N. van Hall in het Nederlands vertaald en uitegeven onder de titel V iool van Cremona. Met deze
g
vertaling maakt M. voor het eerst kennis met het
werk van Copp6e. In een brief aan Van Hall d.d. 9 december 1876 levert hi' kritiek op het boek, maar
prijst de vertaling:
`Vruchteloos tracht Coppde... o, hy smokkelt! Kyk, hy
koketteert by toeschouwer en lezer met de klanken:
«Cremona» «Stradivarius» «Amati» en gebruikt de
verrukking die deze woorden by hedendaagsche
kunstkenners en... kunstkoopers te weeg brengen, om
de aandoeningen en 't heele gemoed van filippo te
kleuren. C'est tricher [Fr. Dat is bedriegen]!' (vw xvm,
P. 563)
Negen jaar later veroordeelt hi' in een brief aan G.L.
Funke de vertalingen van Coppdes verzen:
`vertalingen van Copp6e- of Hugo-verzen, zoeterigvies-liberalistisch-valsch-gemoedelyke toespraakj es,
gelardeerd met dozynen: echters, evenwels en trouwensen, niet bovenal zonder frazen die hoegenaamd
geen zin hebben of welke zin 't zeggen en zetten niet
waard is.' (6 juni 1885, vw )(xi'', p. 361)

COOPER — CORNELISSE

Coquerel, Athanase J.-0820-1875, geb. te Amsterdam, vanaf 185o predikant te Parijs tot hi' in 1864 afgezet werd door de orthodoxen, leider van het
moderne Protestantisme in Frankrijk. Hi' wordt
door M. in Idee454 genoemd naast *C. Busken
Huet, *Colenso en "Rdville, alspredikanten die anders durfden tepreken dan hun kerk van hen verwachtte(vw HI, p. 190).

Corday d'Armont, Marie Aline Anne Charlotte-,
1768-1793, geb. te St. Saturnin-des-Ligneries, nabij
Caen, uit een adellijk Normandisch geslacht. Sloot
zich tijdens de Franse Revolutie aan bij de Girondijnen, vermoordde "Marat, de beul van het Schrikbewind, en stierf onder deguillotine. "vrouw, positie
van de

Coriolanus, Gnaeus Marcius-, 5e eeuw v.Chr., uit
een Romeins aristocratischgeslacht. Na een conflict
over degraanprijs voor de plebejers, sloot hi' zich
bij de Volci aan en belegerde Rome. Zijn moeder,
vrouw en twee kinderen, hiertoe door de Romeinen
verzocht, smeekten hem het beleg op te geven, en
deden een beroep op zijn vaderlandsliefde. Vol ens
Cicero koos Coriolanus hierna voor de dood in
plaats van Rome te vernietigen. In zijn 'Brief aan de
G.G. Duymaer van Twist' en later in een brief aan j.
van Lennep, verwijst M. naar Coriolanus, om zijn eigen situatie in de Lebak-zaak te illustreren (vw ix, p.
614 resp. vw x, p. 179).

Corneille, Pierre-0606-1684, Frans letterkundige,
vormde samen met *Racine en "Moliere het klassieke drietal van de Franse toneelschrijfkunst in de
17de eeuw en geldt als de vader van de klassicistische tragedie. Hi' schreef o.a. het treurspel Horace
(1640).
In zijn brieven geeft M. herhaaldelijk blijk van zijn
afkeer van Corneille en toneelschrijanderevers, zoals Racine en Moliere. Bijv. in een brief aan
H. van Du se d.d. 18 februari 1868, waarin hi'
schrijft: `Misschien lit het aan my, maar het verzenfrans is me te pompeus. Ik kan Racine en Corneille
niet slikken'(vw xm, p. 364). Aan J.A. Roessingh
van Iterson schrij ft hi' op 13 januari 1879: 'De stukken van Corneille, Racine en helaas, ook van Moliêre, ontdaan van de conventie-vergiffenis, zyn
walgelyke prullen!' (vw xix, p. 648).

Cornelia, dochter van Scipio Africanus, moeder van
Gajus en Tiberius Gracchus. Zij wijdde zich na de
dood van haar echtgenoot in 153 v.Chr. geheel aan
de opvoeding van haar zonen. *vrouw, positie van
de

Cornelisse, PietJan-, Rotterdamse vrijdenker, die
volgens d'Ablaing van Giessenburg, vanwege zijn
' uitzinnige vrijzinnigheid' onverdragelijk was.
D'Ablaing van Giessenburg raadde M. daarom aan
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niet met hem in contact te treden 01 maart 1862, vw
x, p. 6oz).

Cortez, Hernän-, (Cortes) 1485-1547, veroverde met
zijn Spaanse benden Mexico (1519-1521) en ontdekte
in 1530 California.
Cornets de Groot van Kraayenburg, jhr. Johan Pie`Cortez nam Mexico met (ik meen) nog geen zoo
ter-0808-1878, Oostindisch ambtenaar, was achterman! Garibaldipakte Napes in met woo. En Insueenvolgens in 1837 algemeen secretaris, van 1848 tot
linde is met minder macht te verlossen', schrijft M.
1851lid van de Raad van India en van 1861 tot 1862
op 3o juni 1874 aan zijn neef Auguste Douwes Dekminister van Kolonien. In zijn functie als minister
ker(vw xvi, p. 593). *dromen
schreef hi' een brief aan de gouverneur-generaal (8
februari 1861) waarin hi' meedeelt dat hi' het niet
Cosman, Herman-0862-1924 jurist en vrijdenker,
raadzaam acht dat Brest van Kempen zich in het
schreef als student te Amsterdam Wilde halmen. Een
openbaar zal verdedigen teen M.'s Max Havelaar
bundel vaerzen Cs-Gravenhage, 1884) en zond dit op
(vw x, p. 393). In een noot bij Idea 451, waarin M.
22 november 1884 met een begeleidend schrijven
spreekt over het optreden van het kabinet Thoraan M. (vw xxm, p. 233). De bundel zou door M.'s
becke in 1862, schrijft hi' over Comets de Groot
werken zijn gelnspireerd: in het voorwoord bekent
van Kraayenburg:
Cosman `dat er duidelijk de invloed in is te bespeuTen der eerste daden van ons liberaal ministerie was —
ren van den man, die zich niettegenstaande onveronder andere dergelyke — den heer Cornets de Groot,
diend, hardnekkig doodzwijgen, overal doet
die nooit wat byzonders uitrichtte, dertien duizend gulgelden, van Multatuli.' .
den 'sjaars te bezorgen!' (1864, vw In, p. 76)
Hij doelt hier op het feit dat Cornets de Groot van

Kraayenburg een pensioen van de Nederlandse
Staat kreeg, terwijl hi' reeds een Indisch pensioen
genoot.
Coronel Sr., Samuel-0827-189z, arts te Zevenhuizen, Middelburg, Amsterdam en Leeuwarden, publiceerde eengroot aantal werken over de yolksgezondheid. In een noot bij de Japanse Gesprekken
verwijst M. naar diens artikel 'In t'tGooi' (De Gids,
maart 1863, p. 435-485 en apri11863, p. 46-65), dat
handelt over de slechte toestand van de arbeiders.
Hij noemt het artikel `hoogstbelangryk', het draagt
`alle blyken van conscientieus onderzoek' (VW III,
p. 3o).
Correspondent, Van 1866 tot 1869 was M. correspondent van de "Opregte Haarlemsche Courant.

Correspondentiebladen, M.'s Ideeen verschenen in
losse afleveringen, voorzien van (voorlopige) papieren omslagen. Bij de laatste aflevering van een bundel werd een boekbandgeleverd. De omslagen van
de eerste twee bundels Ideeen, die bij "d'Ablaing van
Giessenburg verschenen, werden door M. gebruikt
om brievenpubliekelijk te beantwoorden (de manuscripten hiervan zijn afgedrukt in vw XXIV, p. 594-

Coss, Ottilie N.C.M.-, 1837-1870, dochter van een welgestelde wagenfabrikant. M. leerde haar kennen ti'
dens zijn verblijf in *Kassel in oktober 1858. Hij vertelde haar zijn levensgeschiedenis, waarna een romantische, maar volgens Stuiveling nette, vriendschap volgde. M. las haar voor uit de brieven, die
Tine hem vanuit India schreef: 'en toen ik haar brokstukken voorlas en vertaalde zei ze: «dat is lieve
oezie, men hoeft het wat maar terecht te zetten».
P
Dit deed ik toen, op haar verzoek, en verzon geen
woord'(brief aan Willem Pik d.d. 24 maart 1876, vw
xvm,p. 323). Het hieruit ontstane gedicht *`Mein
Kind, da schlagt die neunte Stunde, fair!' zou later
in de Max Havelaar terechtkomen; het door Ottilie
verbeterde manuscript liet hi' door Tine naar Brussel sturen (vw x,p. 87).
Drie jaar later schrijft M. Tine een brief waarin hi'
een brief van Ottilie aan hem citeert. Daarin schrijft
zij dat ze in de veronderstelling had verkeerd dat M.
na zijn vertrek uit Kassel was overleden. Over de
Max Havelaar schrijft zij: `Ich habe alles verstanden.
Alles kamm mir so bekannt vor, – alles!, alles!' (22 februari, vw x,p. 400). Het contact met haar wordt
hierna weer opgenomen en M. zendt haar de Minnebrieven en de eerste bundel Ideeen (vw x, p. 509 en
685). Op 27 mei 1870 overlijdt Ottilie te Kassel op 33jarige leeftijd aan tuberculose.

599).

Op het eerste omslag – dat zowel voor de eerste als
de tweede aflevering van de eerste bundel Ideeen gebruikt werd –, vinden we o.a. brieven aan K.v.d.B
(d.i. "Kallenberg van den Bosch) en B.O. te Bolsward
(d.i. *Braunius Oeberius; vw II, p. 659 e.v.). Op het
tweede correspondentieblad, dat werd gevoegd bij
aflevering 3, verzoekt M. dringend om het adres van
`de zeergeachte schrijfster van een brief uit den
Haag', d.i. *Mimi Hamminck Scheel (22 apri11862,
vw x,p. 63o e.v.). *Weiland

Costa, Isaac da-, 1798-1860, Nederlands letterkundige, leerling van Bilderdijk, door wie hij, samen met
zijn vriend Abraham Capadose, tot het christendom
werd bekeerd. Hij werd voorman van het Revell,
wat onder andere tot uiting kwam in zijn Bezwaren
teen den geest der eeuw (18z3). In 1839 werd hi' lid van
het Koninklijk Instituut, waar hi' in 1840 zijn gedicht `Vijf en twintig jaren' voordroeg.
In de zesde bundel Ideeen uit 1873, schrijft M. over
diensgedicht 'De gaaf der Poezie':
`Het komt me voor, dat Da Costa de elementen die den
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dichter vormen - Gevoel, Verbeelding en Moed - met
betrekkelyke juistheid heeft opgegeven.' (Idee 1086,
vw vu, p.18)
M. komt hierop terug in Idee 1119, waarin we lezen
dat Wouters idealen(gevoel, verbeelding en moed)
`nietprecies gecopieerd waren uit z'n romans' (vw
VII, p. 91). Enkele jaren eerder liet hi' zich in een
brief aan C. Busken Huet nog aanzienlijk minder
positief uit over de dichtkunst van Da Costa:
Ta Costa streeft hem [Bilderdijk] in kakebeenvermoeiende hardklankigheid op zy en voorby:
oHeil het Lam dat overmocht heeft,/Dat ons met zyn
bloed gekocht heeft,/Dat verlossing6n(!) gewrocht
heeft...» Is dat niet wat hard, vooral voor 'n Lam?' (31
mei 1867, vw xi', p. 238)
In de Millioenen-studi en gebruikt hij, naar hi' zelf in
zijn aantekeningen aangeeft, de aan Da Costa ontleende vergelijking: `«In de Hel, in de Hel, in de
Hel! Zondaren bekeert u! Laat u wassen met het
bloed van Christus, de beste zee p voor bemorste zielen... »' (vw v,p. z99, aantekening p. 32.4).

Coster, Laurensjansz.-, "boekdrukkunst
Coup de jarnac, (Fr. verraderlijke beweging) uitdrukking die verwijst naar Guy de Chabot, sieur de Jarnac, die een twist kreeg met een andere hoveling, De
la ChAtaigneraie. Koning Hendrik ii stond in 1547
een duel toe, dat DeJarnac won door de strijd met
een onverwachte uitval te beslissen.
M. noemt de coupures die J. van Lennep aanbracht
in de Max Havelaar, een coup de Jarnac (noot bij Idee
289, vw II, p. 703). Een coup de Jarnac was voor hem
ook de bewering van de A mhemsche Courant dat Vorstenschool beneden de aandacht van een beschaafd
publiek was (Idee loo6, vw vi, p. 281).

Couperus, Petrus Th.-, in 1845 werkzaam bij de Directie der Cultures te Buitenzorg, waar M. hem
hoopte op te vol en (brief aan Tine d.d.zo-z januari 1846, vw viii, p. 613). In september 1875 publiceerde hij, onder het ps. Petnis, de brochure De eerste stap
van een leerling. Eenige beschouwingen over Minnebri even,
ten behoeve van het Roode Kruis (fragment in vw xviii,
p. 29-31). Hierin schrijft hi' dat het publiek `welligt
verstand, maar zekergeen hart' heeft, "t is daarom
dat het de Minnebrieven niet begrijpe. In De Dageraad van augustus 1882 (VW XXI, p. 342 e.v.), verscheen van zijn hand een tweede beschouwing van
M.'s Minnebrieven, getiteld `Fantasie en Werkelijkheid'.

Courier dit Dubekart, Agathon Marius-, *Brata
Yoeda 2.

Covielle, ps. van de Franse schrijver Albert Rogat. Volgens M. le de hi' uit dat de Duitsers in 1870 de overwinning behaalden op de Fransen door hun gebrek
aan eergevoel. Zij lieten zich namelijk 'met stoksla-
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gen in 't gevecht driven' (Over Specialiteiten, notities
in handschrift, vw v, p. 658-659).

Crematie,
1. M.'s crematie. Op zaterdag 19 februari 1887 overleed M. te Nieder-Ingelheim. De laatste drie dagen
leidde hi'j aan hevige astma-aanvallen. De nacht van
vrijdag op zaterdag sliep hi' de gehele nacht niet.
Hi' kreeg toen het slaapmiddel chloral in steeds grotere dosis toegediend. Niet duidelijk is of de dokter,
op verzoek van Mimi, een dodelijke dosis toediende, teneinde een `milde dood' te bewerkstelligen.
Zaterdagmorgen werd hi' op z'n sofa gelegd, om 5
uur overleed hi' rustig in zijn slaap.
Mimi beschrijft de laatste drie dagen in een brief
van 20 februari 1887 aan het echtpaar De Haas:
`... hy dacht er niet aan te sterven. Maar donderdag
kreeg hy een aanval van asthma - waaraan geen eind
kwam! eerst vrydag zei hy dit is geen bui hieraan ga ik
weg! de laatste nacht was vreesselyk. Morphine had de
vorige nacht niet geholpen. nu nam hy chloral. de dokter zei later saturdag morgen ze te zwak was geweest
hy had weinig gerust en was heel zwak, maar zyn pols
was nog vry goed, en hy liep nr zyn kamer. hy lag op de
sofa daar en sprak van heengaan. Toen de dokter
kwam hield hy toch vol dek nog wat beter kon worden. hy zou hem sterkere chloral geven en na wat rust
zou hy zich beter voelen. Ik smeekte den dokter hem
liever wat anders te geven om 't lyden kort te maken.
ik weet niet, of - enfin hy nam het om te sla g en. sliep
van half 3 tot 5 en hield toen op eensklaps op te ademen. het was uit!' (vw XXIV, p. 69-70)
M. werd op maandag gekist. Dinsdag 22 februari
werd hi' per trein naar Gotha gebracht, alwaar hi'
de volgende dag werdgecremeerd in het in 1878
door Friedrich Siemensgebouwde crematorium. Bij
de crematie waren aanwezig: Mimi, haar broer Albert, Braunius Oeberius (hi'j en zijn vrouw waren
reeds enkele dagen in Nieder-In
en de op
dinsdag uit Middelburg gearriveerde Wibaut en
Ghijsen. Er werd bij de verassing niet gesproken. In
Nieder-Ingelheim bleven achter: Ymke Braenius 0eberius-Meer
en Lina de Haas (maandagmorgen
Y
vroeg aangekomen), die voor de eveneens thuis gebleven Wouter en de zieke Ymke Braunius Oeberius
zorgde. Ziircher en Paap waren ook op maandag
naar Nieder-Ingelheim gekomen, maar een paar
uur later weer naar Amsterdam vertrokken. Men
keerde met de as terug naar Nieder- Ingelheim.
(n.b. de afbeelding van het crematorium te Gotha in
Over Multatuli,199o, nr. 25, p. 83, komt niet overeen
met de beschrijving ervan in Brockhaus' Konversationslexikon, dl. xi van deJubilaums-Ausgabe,1902,
bijlage bij p. 38-39, speciaal fig. 1) *as van Multatuli
z. Over zijn voorkeur voor het cremeren boven het
be raven schrijft M. in een noot bij Idee 925:
`Ik noemde in dit nummer 't woord «christelyke begrafenis». De sedert opgekomen beweging voor 't lykenverbranden, heb ik met vreugd begroet. Jammer
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dat de voorstanders van die verbetering met zoveel
moeilykheden te kampen hebben. Maar vreemd is 't
niet. Sedert eeuwen vonden de vromen in de akeligheden en spokeryen hunner kerkhoven, de trouwste
bondgenoten voor hun bygeloof. Maar des te gebiedender eist hetplichtbesef van welmenenden en ontwikkelden, dat ze den vyand dat wapen uit de hand
slaan, en dus op 't invoeren – of althans op 't fakultatief veroorloven – van crematie blyven aandringen. De
zaak is van hygienischen aard, o zdker! Maar ze is dit
niet minder voor 't denkvermogen van de levenden,
dan voor hun lichamen. Dat er uit kerkhoven verpestende dampen opstygen, is ook als beeldspraak de volle waarheid.' (vw iv, p. 717)
*Harting
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vanjalousie de metier' (brief aan Funke d.d. 20 november 1873, vw xvi, p. 300). Later zou hi' echter, in
een brief aan Derk Haspels d.d. 14 maart 1876 over
Cremers Tooneelspelers (Leiden, 1876) schrijven:
`Van zielkundige ontwikkeling der oorzaken die 'n
kunstenaarschap onderscheidt van de nering- en winkelwereld, is bij Cremer geen spoor te vonden. Hy
heeft geen oog voor 't wegwerpen van zekere kinderachtige vormen die in de groote Maatschappy voor wezen gaan, en waarover de artist makkelyker heenstapt,
niet omdat hy «minder fatsoenlyk» is (...) maar omdat
hy 't goede en schoone breeder opvattende, met heel
andere maat meet. Van hier dan ook dat fideele, gezellige.' (vw xviii, p. 309)
*De Portefeuille

Crdmieux, Isaac Adolphe-0796-188o, geb. te
Nimes, beroemd advocaat voor vervolgde democraver, vooral bekendgeworden door zijn Betuwsche Noten na 1830, minister van justitie in 1848 en nogvellen (1852-1855) en Overbetuwsche Novellen
maals in 1870, in 1875 lid van de Senaat. M. noemt
(1856-1877). Verder schreef hi' ook toneelstukken; de
hem in Idee451 als voorbeeld van een welbespraakt
stukken Emma Berthold en Boer en edelman werden
advocaat(vw m, p. 97).
herhaaldelijk opgevoerd. In een brief aan J.N. van
Hall d.d.9 december 1876 schrijft M. dat hi' het 'onCremona, stad aan de Po, bekend omdat de vioolbougeluk' gehad heeft een opvoering van dat stuk te
wers Amati en Stradivarius er werkten. "Copp&
zien, waarin de toneelspeelster *Kleine-Gartman
een rol vervulde (vw xviii,. 561). Over Cremers noCretiniseren, (cretinisme: gebrekkige en achterlijke
vellen was M. evenmin te spreken. In Wijs mij de
ontwikkeling van lichaam en geest). M. spreekt in
plaats noemt hi' 'Pauweveertje', de geschiedenis van
een aantekening bij Idee 233 van het 'cretiniseren
een jongetje dat het slachtoffer wordt van de hoogvan de Mensheid, dertig geslachten lang'. `VOOr 't
moed van zijn vader:
Geloofgeselen kon, en wurgen en branden, moest
`Ik heb de schets: «Op den Zolder» voor me liggen;
het vooraf de mensen krankzinnig maken.' (vw II, p.
maar gelezen heb ik die niet, en ik zal die niet lezen.
693). In Over Specialiteiten schrijft hi' dat het `kretiniIk ben tot het besluit gekomen nooit iets van Cremer
zeren der individuen' nooitgunstig kan werken 'op
te lezen, nadat ik kennis had gemaakt met zyn «Pauwhetgeheel' (vw v, p. 631).
veertje» dat my verdrietig maakte omdat het fictie is.
Want ik vraag my af, welke kleine plaats er overblyft
Crisafulli, Henri-, vertaalde in 1876 samen met *A.J.
voor waarheid in de harten der lezers, als er zoveel
Nieuwenhuis de Max Havelaar voor het eerst in het
sympathie kan worden opgewekt door een verzinsel?
Frans.
0, die prostituerende en geprostitueerde kunst van
den romanschryver! Als den heer Cremer eenmaal –
Cromwell, Oliver-, 1599-1658, sedert 1640 gezaghebGod beware hem, wens ik! – een dieptreffende wond
bend lid van het Parlement, puriteins tegenstander
werd geslagen, zou niemand geloven aan de oprechtvan Koning Karel', die hi' met een door hemzelf opheid zyner smart.' (vw I, p. 482-483).
gezet leer versloeg, en in 1649 op het schavot
Vervolgens raadt hi' de lezers aan om Cremers 'Op
bracht. Op 20 april 1653 joeg hi' met hulp van enkeden Zolder' te bestuderen:
le soldaten het corrrupte en hervormingsvijandige
`Treffend zal de angst geschilderd zyn van het gezin
rompparlement uiteen, toen dit probeerde zijn eidat verkleumd samenschoolt... Het water wast. Nagen macht te continueren. Later kreeg hi' zelf de
tuurlyk waar bleef de watersnood, als het water niet
hoogste staatsmacht toegewezen, nl. als Lord-Prowaste? 0, hoe zal Cremer, die zofyn schildert, de onttector van de Republiek, en werd hi' den van de
zettende nauwkeurigheid hebben weergegeven, waargrondleggers van de En else wereldmacht.
mede men op <0:lien zolder» het leven berekende naar
Op 22 augustus 1883 schrijft M. aan H.C. Muller:
voeten, halve voeten, naar duimen!' (vw 1, p. 484)
`Er is 'n Cromwell noodig, iemand die 't «weg met die
M.'s uit ever G.L. Funke was tevens uit ever van
voddery!» uitspreekt. Nu dit is geen kunst. Maar 't
veel van Cremers werken. Daarnaast schreef Cremer
moet zóó kunnen gezegd worden dat de «geachte lebijdragen voor Funkes dagblad, Het Nieuws van den
den» er naar luisteren en hun biezen pakken. CromDag. Funke, zelf geen liefhebber van Cremers werk,
well wist op wien hy rekenen kon.' (vw xxii, p. 719)
deed M. op 7 november 1873 toch enige specimina caEn in Over viyen arbeid schrijft hi' over Cromwell:
deau(vw xvi, p. 284). M. durfde deze werken niet di`De schoonste redevoering, die ooit gehouden werd in
rect te bekritiseren, uit angst 'te vervallen in schyn

Cremer, Jacobus Jan-, 1827-1880, Nederlands schrij-
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een vergadering van vertegenwoordigers, is van Cromwell. Schrikt niet, lezers, lang is ze niet, ziehier:
«You are no parliament! I say You are no parliament!
Begone, and give place to honester men. What shall
we do with that bauble? Take it away... »
To honester men... maakt plaats voor eerlyker lui! Juist.
Cromwell had een zeer eigenaardige manier om plaats
te maken, maar dewyl gy, Nederlanders, nu eenmaal
langzamer te werk gaat, raad ik u aan toch alle middelen die u ten dienste staan te beproeven, om Cromwell's doel te bereiken, hoe langzaam en vervelend
dan ook die middelen werken.' (vw n, p. 232-233)

Crone, Bernardus Bonifacius, geb. te Groningen,
kommies bij de Directie der Cultures van 1839 tot
1847. DD. logeerde bij hem in Buitenzorg, waarover
hi' op 18 januari 1846 aan Tine schrijft: `Daar ik nu
bij Crone logeer moet ik er mij wel in schikken er
naar te luisteren als hi'j me met zijne onbeduidende
gesprekken verveelt.' (vw viii, p. 605). In 1847 werd
Crone op eigen verzoek eervol ontslagen, waarna hi'
theecontractant werd. In oktober 1856 schrijft DD.
aan Tine:
`Ik ben bitter bedroefd. Ik wenschte dat ik schreij en
kon, en ben volstrekt moedeloos. Gister sprak ik Crone. Die was zoo perfect tevreden en op zijn aise en
blufte zoo met zijne positie! Hij heeftf 21.000 's jaars
huur van een contract dat hem f loo gekost heeft. En
zulke menschen hebben dan zoo'n air!' (vw ix, p. 659)

Cruikshank, George-0792-1878, beroemd Engels karikatuurtekenaar. In Idee964 komt hi' ter sprake
wanneer M. over de betekenis van het woord `ploert'
schrijft:
Vie er een zien wil van de soort als die ik nu bedoel,
schaffe zich 't stel platen aan, waarin Cruikshank zo
welsprekend tegen dronkenschap yvert. Op de laatste
plaat zit de zuiper als waanzinnige in 't getralied hok,
en wordt... bekeken – 't woord obezocht» is te goed –
door z'n beide kinderen, een jongen en een meid. Het
uiterlyk van deze twee sujetten is even waarschuwend
als het delirium tremens van den vader zelf.' (vw vi, p.
165)

Cruptorix, soldaat en eigenaar van een landhuis, vermeld bij Tacitus (Ann. Iv: 73), waarin in het jaar 28
vierhonderd Romeinse soldaten, om de Friezen niet
in handen te vallen, voor de dood kozen. In een noot
bij Idee 488 spreekt M. van `dien Cruptorix die zo gecompromitteerd werd door 't sparen zyner hoeve'
(VW in, p. 417)-

Cujas, Jacques-0520-1590, Frans rechtsgeleerde,
hoogleraar aan verschillende universiteiten in
Frankrijk en Italie en stichter van de historische
school in het Romeinse recht. *J.D. Meyer

Cultuurprocenten of cultuur emolumenten, dit
zijn de voordelen die de Europese ambtenaren op

CRONE - CULTUURSTELSEL

Java genoten van de door de inlandse bevolking volgens de voorschriften van het *Cultuurstelsel, geleverde koffie, suiker en indigo. Ook de inlandse
hoofdengenoten cultuurprocenten. Het systeem
leidde regelmatig tot excessen doordat bestuursambtenaren, die uitgeldbejag, in de woorden van
oud-inspecteur van Cultures, L. Vitalis, 'de bevolking schromelijk uitputten' (1851). In 1858 werd dit
systeem door Van Hoevell in de Kamer als 'de onzedelijke
vanmotor'
het Cultuurstelsel aangevallen;
pas in 1867 zouden de cultuurprocenten worden afgeschaft, waarbij tegelijkertijd de salariering van de
ambtenaren werd verhoogd.
ver
M. o
In noot 14 (1875) bij de MaxHavelaar schrijft
de cultuurprocenten:
"t Spreekt vanzelf dat ik, die op de noodlottige werking van deze perspompmekaniek gewezen had, niet
genoemd werd by de beraadslagingen over dat onderwerp. Of de maatregel overigens de bedoelde verlichting voor den javaan ten gevolge heeft, valt te
betwyfelen, daar men verzuimd heeft de vaste inkomens der Europese ambtenaren in de binnenlanden te
verhogen. Ze zyn en blyven genoodzaakt diensten en leveringen van den Javaan te vorderen, die nergens beschreven staan.' (vw i, p. 321; het `perspompmekaniek'
is een verwijzing naar Over vryen arbeid, vw II, p. 269).
Op to mei 1856 schrijft Langeveldt van Hemert aan
M.: `Wat zou ik eensgaarne op Batavia komen jammer maar, dat er zulkegroote kosten aan zijn verbonden had ik nog maar cultuurprocenten dan zou
ik het daarvan kunnen doen.'(vw ix, p. 633). In Bantam, waargeen sprake was van enige grote cultuur,
werden nauwelijks emolumenten uitgekeerd.
(Lit. R. Reinsma, 'De cultuurprocenten in de praktijk en in de ogen der tijdgenoten', in: Geld en geweten, dl. I:19e eeuw, onder red. van C. Fasseur, Den
Haag, 1980, p. 59-9o)

Cultuurstelsel(op Java), werd in 1830 ingevoerd
doorgouverneur-generaal Van den Bosch. De Javaan werdgedwongen om 1/5 van zijn land te bewerken voor koffie en anderegedwongen cultures en
die of te staan aan het Gouvernement. Het Cultuurstelsel bracht van 1830 tot 1870 een batig saldo op
van 823 miljoen gulden. Het verzet van de liberalen,
die in 1854 voor Vrije Arbeid waren, leidde tot verzachting bij het Regeringsreglement. Na het optreden van M. in 186o erkende minister Loudon de
grieven, doch het Cultuurstelsel werd pas in 1870
opgeheven. Het grootste bezwaar tegen het Cultuurstelsel was de knevelarij van het yolk door regenten
en ambtenaren, die, wanneer het stelsel winst opleverde, beloningen ontvingen. M. schrijft hierover in
de MaxHavelaar.
`Wel wordt dus de arme Javaan voortgezweept door
dubbel gezag, wel wordt by dikwyls afgetrokken van
zyn rystvelden, wel is hongersnood vaak het gevolg
van deze maatregelen... doch vrolyk wapperen te Batavia, te Semarang, te Soerabaja, te Pasoeroean, te Besoe-
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ki, te Probolinggo, te Patjitan, te Tjilatjap, de vlaggen
aan boord der schepen, die beladen worden met de
oogsten die Nederland ryk maken.' (vw 1, p. 65; eveneens opgenomen in Over vryen arbeid, vw II, p. 208-209)
Hi' vervolgt:
`Niets is dus gewoner dan dat honderden huisgezinnen van verren afstand worden opgeroepen om zonder
betaling velden te bewerken, die den Regent toebehoren. Niets is gewoner dan het onbetaald verstrekken
van levensmiddelen ten behoeve der hofhouding van
den Regent. En wanneer die Regent een gevallig oog
mocht slaan op het paard, den buffel, de dochter, de
vrouw, van den geringen man, zou men het ongehoord vinden, als deze den onvoorwaardelyken afstand van het begeerd voorwerp weigerde.' (vw 1, p. 66)
Van het `gestolen' geld werden in Nederland spoorwe en aangelegd, aldus M. in de Minnebri even (vw ii,
p. 22). In Over vryen arbeid bespreekt hij uitgebreid
het Cultuurstelsel en de consequenties ervan voor
deplaatselijke bevolldng:
`Het hoofddenkbeeld van 't Kultuurstelsel en van ons
gezag in Indie, is dit: De Gouverneur-Generaal houdt
een teugel in handen, die van afstand tot afstand zich
verdeelt in onderdelen, welker splitsing weer opnieuw onderscheiden lynen en koorden daarstelt, die
– weer op htin beurt gesplitst – zich rechts en links uitstrekken, en na herhaalde weerverdeling ten laatste
elk individu bereiken, in-toom-houden, dwingen... dat is:
regeren.' (vw II, p. 266)
Hi' vervolgt:
`Welnu, verander al die lynen in buizen, zet de twaalfmillioen dunne twintigmaal onderverdeelde bybuisj es op de borst van twaalf millioen Javanen, breng een
zuiger, een flinken stoomzuiger aan op de hoofdbuis,
en daarna...
POMP, POMP, POMP, zeg ik u. POMP voor den duivel...
en voor NEDERLAND.
Dat is 't Kultuurstelsel. (...)
Geef elken avonturier toegang tot de machine, tot de
hoofdbuis, tot de onderbuis, tot de kleine nevenbuisj es (...) vergun hem die buizen, de buizen van de W eledele Heren Droogstoppel en consorten, te plaatsen op de borst
van twaalf millioen javanen...
Laat hem boren door die borst, tot hy 't hart raakt...
En dan... ja, dan...
POMP...POMP...POMP... voor den duivel... en voor de
VRY-ARBEIDERS... ' (VW II, p. 269, 275)
Van 1863 tot 1866 werden onder Fransen van de Putte de meest omstreden cultures afgeschaft. Dit waren cultures die 's lands kas toch al weinig inkomsten opleverden. Alleen die van indigo leverde an-

derhalf miljoen gulden op. In1870 werd het besluit
genomen tot geleidelijke opheffing der gouvernements-suikercultuur. De koffiecultuur werd voortgezet in milder vorm. De herendiensten werden
geleidelijk beperkt.
(Lit. C. Fasseur, Kultuurstelsel en Koloniale Baten; de Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860, Leiden, 1975,
herdruk 1978) "agrarische wet *herendiensten
Curiatii, *Horatii
Curtius, Marcus-, ca.362 v.Chr., Romeins patricier,
die zich voor zijn stad opofferde door in een afgrond op het Forum te springen. Deze afgrond zou
zich volgens een verklaring van het orakel pas sluiten wanneer Rome zijn kostbaarste goederen daarin
hadgeworpen. Toen Curtius met zijn voile wapenrusting sprong, sloot de afgrond zich. In zijn `Aan
de lezers myner Ideeen' vergelijkt M. zich met Curtius:
`Maar Kiezers, den moet de eerste zyn, den die 't luide
verkondigt hoe Nederland genezen wil van de rottende ziekte, die sedert jaren kankert aan zyn nationale
eer. Een moet de eerste zyn... En die eerste wil ik wezen, ik die begon myzelf en de mynen neer te werden
in den poel onzer staatkundige verdorvenheid. Wie
groter offer bracht, sta op. Hy tone dat, en ik zal terugtreden met eerbied. Tot zolang houd ik staande, dat
my de roeping is opgelegd een einde te maken aan de
schande der natie. Daar is hoogmoed in die mening.
0, gewis! 't Is de hoogmoed van Curtius die – ongehuwd echter – neersprong in den kuil ten gerieve der
Romeinse burgery, heel nederig toekykende op 't Forum.' (Idee 29o, vw H, p. 486-487)
Ook zijn optreden in Lebak vergelijkt hij met de
zelfopoffering van Curtius. Het F atum eiste een kostbaar offer: Curtius verzoende het noodlot. In Idee
1254 schrijft hij dat de `Curtiussen' zeldzaam zijn,
`vooral sedert de kloof die ten algemenen nutte
moetgedempt worden, verpest is door de miasmen
derparlementery' (vw vii, p. 521). "goudmaker
"D'Assas
Cyropaedie, geschrift van de Griekse historicus, veldheer engeschiedschrijver Xenophon (ca. 36o v.Chr.)
over de opvoeding en het gedrag van koning Cyrus
de Oude. Het is een wijsgerige, staatkundige roman
over het ideaal van eengoede vorst. Evenals de Was
wekt de Cyropaedie nieuwsgierigheid op bij de jeugd,
schrijft M. in Idee 843 (vw iv, P. 571).

D
Daehne van Varick, August von-0846-193o, jezulet
en rechtsgeleerde, die zich vanaf 1883 voor M.'s zieleheil inzette en hem trachtte te winnen voor het ware
geloof. In september 1883 bracht hij M. en Mimi een
bezoek. `Ik vond hem zeer interessant. 't Was eigenlyk jammer dat ik hem zoo'n aangenaam beminnelyk mensch vond, zoodat het me zeer deed hem
forsch aantepakken, waartoe anders zyn «geloof»
no al aanleiding gar, schrijft M. hierover op 18 se
tember 1883 aan J. de Haas (vw XXII, p. 745). Daehne
van Varick zelf bleef Innigste gevoelens van vriendschap en vereering' voor M. voelen, en wenste in zijn
nabijheid te leven (brief van 3o september 1883, vw
XXII, p. 757 e.v.).
In zijn Restauration de la royaute legitime d Rome (Parijs
1886) schrijft hij lovend over M. (vw XXIII, p. 572).
Hi' publiceerde verder een Bijdrage tot de geschiedenis
der Oosterse kwestie (proefschrift, Utrecht, 1869) en
vele staatsrechtelijke brochures.
Daendels, Herman Willem-, 1762-1818, advocaat te
Harderwijk, een van de bekwaamste en doortastendste leiders van depatriotten, generaal in Nederlands-Franse dienst. In 1799 streed hij met de
Fransegeneraal Brune in Noord-Holland tegen de
Engelsen en Russen, die hij bij Bergen en bij Castricum versloeg (*Kraijenhoff). In 1807 werd hij benoemd totgouverneur-generaal van Indic. Onder
leiding van Daendels werd begonnen met de afbraak van het bedompte stadsgedeelte van Batavia,
en verrees op en in de buurt van het grote landgoed
Weltevreden, het `nieuwe' Batavia (P. van 't Veer,
Het Leven van Multatuli,1979, p. 72). Ook liet Daendels de Grote We g over Java, de Postweg van Anjer
naar Banjoewangi, aanleggen. Hiervoor vorderde
hij herendiensten van de Javanen, die er bij duizenden omkwamen. Daendels kreeg de titel `maarschalk van Holland', maar werd bij de inlijving van
Nederland bij Frankrijk – die hij in Indic moest afkondigen – weer gewoon generaal. In 1811 werd hij
door Napoleon afgezet en opgevolgd door jhr. J.W.
Janssens. Daendels keerde daarop naar Europa terug om er te aan dienen in de leers van Napoleon.
In 1816 werd hij benoemd tot gouverneur van de
Goudkust.
In noot ii (1881) bij de Max Havelaar spreekt M. van
Daendels `armzalig knoeien by gelegenheid der in-

lyving van ons landje'. Over de aanleg van de Grote
Weg over Java schrijft hij in deze noot:
`Het aanleggen daarvan was een reuzenwerk, en kon
dan ook slechts ten einde worden gebracht door 'n
man als Daendels die aan grote wilskracht, verregaande minachting voor byzondere belangen paarde. De
blyken die van z'n ruwheid worden verteld, lopen in 't
ongelooflyke. Toch zyn er in zekere gevallen mensen
van die soort nodig.'
Hi' vervolgt over Daendels:
`De levensloop van Daendels was 'n drama. (...) Een
goedgeschreven levensgeschiedenis van dien man zou
licht werpen op 'n belangryk tydvak onzer historic
van de patriottentyd of tot de restauratie toe. Op z'n
armzalig knoeien by gelegenheid der inlyving van ons
landje, wees ik reeds in m'n Idee 515. Wie by 't lezen
van die bydrage in 't oog houdt dat onze oMaarschalk
van Holland» een gewezen patriot was – en een van de
vurigste! -zou verbaasd staan over 's mans verregaande karakterloosheid, indien niet zijn verbazing uitgeput ware door 't letten op de algemeenheid van die
kwaal. (...) Al verdient by geen plaats onder beroemde
mannen, een vreemde verschyning was-i zeker. Dit is al
iets in onzen tyd van jammerlyk ordinarisme!' (vw 1, p.
317-318)
In Idee515, getiteld `Tweede hoofdstuk vol officiele
leugens' schrijft hij:
'Jets vroeger voelde de hardvochtigste mens zich gedrongen een traan te wyden aan de angsten van den
maarschalk Daendels, die op den 02den van herfstmaand 181o» niet wist wie Baas was, en of men dus
geestdriftig moest wezen of niet, en zo ja, voor wien?
Op dien dag namelyk was Lodewyk [*Lodewijk Napoleon] jarig, en reeds den 8sten Augustus tevoren was
er officiele last gegeven tot geestdrift. Dat was makkelyk geweest. Maar zie, tussen 8 Augustus en z September waaiden ergeruchten over, dat de odierbare»
persoon van den obeminden» koning geen koning
meer was, en dus ook geen dierbare persoon meer.
Men mompelde van abdicatie, van inlyving by Frankryk, enz. Op wiens gezondheid moest nu de brave
maarschalk drinken? Welke persoon was nu dierbaar?
Welke vorst bemind? Och, die arme Daendels!' (vw III,
p. 276)
(Lit. Paul van 't Veer, Daendels, maarschalk van Holland. Zeist, 1964)
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Dagblad van Nederland, vrijzinnig-liberaal blad dat
in 1866 werd opgericht met een kapitaal van een
half miljoen; uit ever was A.W. SijthoffteLeiden.
Mimi noemt de oprichters ervan in haar Brievenuitgave (Brieven WB VII, p. 127-128): P. Bleeker, staatsraad; I. Bosscha r.j, inspecteur van het Middelbaar
onderwijs; M.F.A.G. Campbell, onderbibliothecaris
van de Koninklijke Bibliotheek; L.I. Egeling, inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in ZuidHolland; A.L.H. Ising, stenograaf bij de Tweede
Kamer; M.P. Lindo, inspecteur van het lager onderwijs in Zuid-Holland; M.A. Maas Geesteranus, burgemeester van Hillegersberg; Lodewijk Mulder,
kapitein van de infanterie; T.I. Stieltjes, lid van de
Tweede Kamer; C. Vosmaer, substituut-griffier bij
de Hoge Raad; T. v. Westrheene Wzn., letterkundige; I.C. Zaalberg Pzn., predikant. Doelstelling was
een tegenwicht te bieden teen het conservatieve
Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage van *IJ.
Lion. Eind 1866 bood Sijthoff Lion zelfs een som van
f loo.000 aan om `voortaan een rustig leven te gaan
leiden en alzoo voor het vervolg geen redacteur of
medewerker van enig dagblad in Nederland te zijn'.
Lion wees dit voorstel van de hand R. van der Meulen, De Courant,geschiedkundig en vergelijkend overzicht..., Leiden, [1885],p. 114-116) en Maarten
Schneider, De Nederlandse krant 1618-1978, Baarn,
1979).
In een brief aan C. Busken Huet (december 1866)
schrijft M. over dit nieuwe dagblad:
Vat een malle historie met die nieuwe courant.
f 500.000. Och ik zou 't met zooveel minder gedaan
hebben. En wat 'n eer voor 't Haagsche blad, dat men
miljoen in kas moet hebben om het met succes te durven aanvallen. Le fait est, dat die Lion otalent» heeft.'
(vw XI, p. 772)
In 1869 zou Sijthoff, samen met de uitgevers D.A.
Thieme en Martinus Nijhoff het liberale dagblad
*Het Vaderland oprichten.
Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage,
voortzetting van de in 1708 opgerichte ' s-Gravenhaagsche Courant, verscheen voor het eerst in 1853, en dagelijks vanafi januari 1856 tot 1905. De krant, de
belangrijkste stem van de conservatieve stroming
("J. Heemskerk Azn.), stond van 1861 tot 1873
onder
redactie van "Lion.
I.J.
Het Dagblad publiceerde in het najaar van 1870 een
groot deel van Nog eens: Vrye Arbeid. In het naschrift
bij de tweede druk hiervan schrijft M. dat `Enige organen van de behoudenden party (met name het
Haagse Dagblad) een groot gedeelte van zijn redeneringen' heeft overgenomen (vw v, p. 464). (Deze
stukken verschenen van31 januri tot 3 februari 1871,
cf. vw xiv, p. 413-439)Op 9 november 1869 plaatste M. een ingezonden
stuk in het blad over de door minister *De Waal
voorgestelde, en door minister C.J.F. Mirandolle
(1816-1887) in de Tweede Kamer verdedigde schei-
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ding van de administratieve en de rechterlijke
macht in Indie. Hi' schreef het stuk n.a.v. een ingezonden stuk in de NRC van.. Schneither, waarin
bovengenoemd plan verdedigd werd. m.'s standin deze zaak is duidelijk: `Ik ben zeer voor re
P
en daarom teen
g
maatregelen, die weldra alle
regtsbedeeling tot eene onmogelijkheid zullen maken.' (vw mil,p. 675). Hi' eindigt zijn ingezonden
stuk als volt:
g
`Ik verklaar uitdrukkelijk dat de scheiding van administratief gezag en regterlijke magt de doodsteek is
voor ons bestaan in Indie, doch beweer geenszins deze
stelling in dit artikel betoogd, veel min bewezen te
hebben, daar het mij om velerlei redenen heden
slechts mogelijk is te waarschuwen, en te constateren
dat er aan Havelaars eischen om REGT niet wordt voldaan door het afzenden van regterlijke AMBTENAREN.
Integendeel. Dat p oem ik steenen voor brood geven!'
(vw XIII, p. 677)
Dagbladzegel, belasting op de dagbladen, ingesteld.
in 1812, door de liberalen en ook door M. fel bestreden (o.a. in Idee315 vw n, p. 505). Een klein blad betaaldef 6,-per jaar per abonnement, een groter blad
zoals de NRC fi4,-. Men rekende al in 1865 op afschaffing ervan, maar pas in juli 1869 kwam in het kabinet Van Bosse-Fock een einde aan deze belasting. M.
en zijn uit ever "dAblaing
'
van Giessenburg maakten in 1865 plannen om, wanneer het dagbladzegel
zou worden afgeschaft, een eigen krant op te richten waarin M.'s Ideeen zouden wordengepubliceerd.
Het benodigde beginkapitaal zou moeten komen
uit de verkoop van M.'s portret ("portretten, verkoop van-).
In `Aan de lezers miner Ideedn' schrijft M. hierover:
Veldra zal de Zegelwet worden afgeschaft. Ik
wenschte daarvan gebruik te maken, om, door het uitgeven van een Dagblad, meer algemeen ingang te verschaffen aan de denkbeelden welke, naar ik hoop, iets
zullen bijdragen tot genezing van 't «Contagium dat er
heerst in onzen staat.», (vw xi, P . 444)

Hetplan mislukte: niet alleen viel de verkoop van
hetportret tegen, ook het dagbladzegel werd (nog)
niet afgeschaft.
(Lit. j.M.H.j. Hemels, De Nederlandse pers voor en na de
afschaffing van het dagbladzegel, Assen, 1969)
Dagboek,
1. Zelfbespiegelingen en mededelingen van M. die
in 1885 werden gepubliceerd door *C. Busken Huet
in het artikel `Multatuli' in Onze Hedendaagsche Letterkundigen (1882-1887) van ten Brink. Het betreffen
fragmenten uit M.'s "Brief aan A.C. Kruseman',
geschreven tussen 25 februari en 16 maart 1851.
Busken Huet heeft zijn bron niet vermeld (cf. brief
van Busken Huet aan. ten Brink d.d. 24 augustus
1885, vw XXIII, p. 413). M. noemt in een brief aan
Marie Berdenis van Berlekom d.d. to december
1886 zelf als bron de brief aan Kruseman en een
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`bundelgeschryf uit m'n jeugd, die my ontstolen is!'
P. 753; cf. x.xiii, p. 458-459).
2. Dagboek van Mimi, waaruit zij gegevens haalde
voor haar uitgave van de *Bri even van Multatuli (1 & 2).
Het bewaardgebleven deel van haar dagboek, twee
blauwe cahiers, loot van 29 juni 1872 tot 27 september 1873 (VW XV, p. 15).
Op 25 maart 1863 kreeg M. al een dagboek van Mimi
te lezen, `Ik wist niet wat my wachtte! Ik heb gelezen tot nu toe, 2 uur, en ben erg aangedaan.' schrijft
hi' haar (vw xi, p. 126).
(VW XXIII ,
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metselaarsloge Post Nubila Lux. Het was, anders
dan het ty dschrift van die naam dat zuiver deistisch
georienteerd was, een geméleerd gezelschap van
atheisten, pantheIsten, materialisten, proto-socialisten en andere vrijdenkers. Tot de oprichters behoorden "F.C. Giinst, "R.C. d'Ablaing van Giessenburg
(voorzitter tot 1864), *K. Ris en "H.H. Huisman (secretaris en vanaf 1865 voorzitter). Op 13 augustus
1864 hield M. een lezing voor de leden van de vereniging, `een zeer modest burgerlyk gezelschapje van
menschen die naar waarheid zoeken (...) 't is een
soort armen vangeeste – en vooral armen naar de
wereld – die de kern vormen' (brief aan Mimi d.d. 13
augustus 1864, vw xi,. 36o). Tot 1865 volgden er
nog verschillende lezingen en vanaf 1869 hield M.
opnieuw enkele lezingen voor de vereniging. Op 28
augustus 1864 werd *Sietske Abrahamsz het eerste
vrouwelijke lid (VW XI, p. 372).
De vereniging leidde een kwijnend bestaan: er vond
een afscheiding plaats door enkele leden, die een eigen vereniging onder de naam De Humaniteit (*Berlin) startten, De Dageraad zelf nam in de periode
1868-1876 de naam Het Vrije Onderzoek aan. De vereniging kon zich niet vinden in de opkomende socialistische en sociaal-democratische stromingen,
en als exponent van de negentiende eeuwse vrijdenkersbeweging verviel het in obscuriteit.
In 1910 gaf de vereniging de bundel Een zaaier ging uit
om te zaaien (bij de herdenking van het verschijnen
van M.'s Max Havelaar, 1860-1910) uit, waarin M. in
de eersteplaats wordt gehuldigd als vrijdenker. Op
1 maart 1920 hield De Dageraad een plechtige herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw te Amsterdam, met A.H. Gerhard als spreker. In datzelfde
jaar gaf de afdeling Amsterdam de bloemlezing Multatuli als vijand van het godsdienstigbijgeloof van J. Hoving uit. Ook in 1937 heeft men M. herdacht.
(Lit. O. Noordenbos, Het athefsme in Nederland in de negentiende eeuw, Rotterdam, 1931)

1.Het ty dschrift De Dageraad verscheen van i oktober 1855 tot 1867; uitgever was "F.C. Giinst. In 1879
kwam het blad opnieuw uit, maar nu als officieel orgaan van de gelijknamige vereniging. Het ti'schrift werd de verzamelplaats voor bestrijders van
degodsdienst. In 1898 werd het opgeheven, nadat
A.H. Gerhard de laatste twee jaar redacteur geweest
was.
m.' "`GeDe Dageraad publiceerde in november 1859 M.'s
loofsbelydenis'. In Idee loi schrijft M. dat de lezer
zijn `Geloofsbelydenis' in De Dageraad kan vinden,
`alsge slecht en goddeloos genoeg zyt er naar te zoeken in dat tydschrife (vw ii, p. 332). In 1861 plaatst
het blad M.'s `Gebed van den Onwetende'. In mei
1862(p. 159-167; vw x, p. 733) verschijnt hierin een
welwillende beoordeling van de Ideeen van de hand.
van "Lachm6. In de Ideeen 125-131 prijst M. De Dageraad (vw ii, p. 345 e.v.). In een noot (uit 1879) bij Mee
131 schrijft hi':
`De heer Giinst was jaren lang uitgever van bedoeld
tydschrift. Sedert enigen tyd heeft het opgehouden te
bestaan, doch niet dan na in wyden kring licht te hebben verspreid. Zeer veel begrippen die thans by beschaafden en ontwikkelden voor vanzelfsprekend
doorgaan, werden dertig en twintig jaren geleden,
toen de Dageraad ze voorstond, door verreweg de
meesten van hen die er thans mee instemmen, als gewaagde paradoxen verworpen. Deze opmerking is alDagobert I, 602-639, koning van Frankrijk van 628639, berucht om zijn wreedheid en zijn hartstocht
mede van toepassing op 5 n groot gedeelte myner
Ideeen.' (vw II, p. 678)
voor vrouwen. M. spreekt van Dagobert 'qui mettait
sa culotte a l'envers' (Fr. die zijn broek binnensteIn 1887 gaf De Dageraad een Multatuli-aflevering uit
die, voorafgegaan door Overmans portret van M. uit
buiten aanhad; Millioenen-studien, vw v,p. 61).
de Havelaartijd, bijdragen bevat van "H.C. Muller,
Deze uitdrukking komt ook voor in de Histoire de
*j.J. Van Laar, *C.v.d. Zeyde, "P. Westra, P. j. van ElFrance Tintamarresque (Paris, [1867]) van Touchatout.
dik Thieme, "H. de Vries, "H.F.A. Peypers en *Marie
Waarschijnlijk is het gezegde ontleend aan een op
Berdenis van Berlekom. Verder bevat dit MultatuliDagobert 1 ginspireerd soldatenlied: Le roi Da gonummer hetgedicht `Multatuli's graf van "Cosbert.
man, en een overdruk van de beoordeling van de
`Le bon roi Dagobert/avait mis sa culotte a l'envers./
Minnebrieven uit de ' s-GravenhaagscheNieuwsbode van
Le grand Saint-Eloi lui dit:/Oh, mon Roi,/Votre ma25 augustus 1861,
getiteld 'De critiek over M
Multatuli' . jeste est bien mal culottee./C'est bien, lui dit le roi,/je
In 1892 verscheen 'Ter Gedachtenis aan Multatuli.
vais la mettre a l'endroit./Comme it la remettait/Un
peu it se ckcouvrait./Le grand Saint-Eloi lui dit:/Oh,
1887 – 19 februari – 1892'. Op 1 juli 1899 werd het
mon roi, vous avez la peau/Plus noire qu'un corbeau./weekblad De Vrije Gedachte als opvolger van De Dageraad opgericht.
Ah bah! lui dit le roi/La Reine l'a bien plus noire que
moi (...)'
2. De vereniging De Dageraad werd in oktober 1856
(Fr. De goede koning Dagobert/Had zijn broek binopgericht uit de kringen van de onafhankelijke vrij-

114

nenste buiten aan/Degrote Saint-Eloi zei hem/0 koning/De broek van uwe majesteit zit verkeerd/Goed,
sprak de koning tot hem/Ik zal het in orde maken/
Toen hij hem opnieuw aantrok/Gaf hij zich een tikje
bloot/De grote Saint-Eloi zei hem/0 koning, uw veld
Ziet zwarter dan een raaf/Ach wat, sprak de koning
tot hem/Dat van de koningin is zwarter dan de mijn e ...)

Dahomey, Westafrikaans koninkrijk in de 18e en 19e
eeuw, gelegen in het zuiden van het huidige Benin
`de slavenkust'), berucht vanwege de slavenhandel
en de mensenoffers. Koning Gheso (1818-1858) schafte deze wreedheden af, zijn opvolger Glele (18581889), voerde ze weer in.
In Idee 451 schrijft M.:
`Het afschuwelyk mensenslachten in Dahomey strydt
niet tegen myn beweren dat de waarde van 't neger-individu, in economischen zin, boven die van den blanke
staat. Dat slachten zou ophouden, als men dien koning — koning! — geld bood voor z'n offers. Maar geld
bieden voor een mens...foei! Slachten, en toelaten dat-i
geslacht wordt, is veel menselyker, niet waar?' (vw III, p.
117)

Dam, Karel van-, 29 augustus 1846- 22 juli 1888, zoon
van Marcus van Dam en Vrouwtje Abraham Dresden. Woonde na de dood van zijn vader met zijn
moeder bij haar zwager "Mordechay Jesserun Lobo
op Botermarkt X 83, toen M. daar een kamer huurde. `Kareltje' werd door M. als loopjongen in dienst
genomen, waarvan hij echter snel spijt kreeg (cf.
brief aan d'Ablaing van Giessenburg d.d. midden februari 1862, vw X, p. 592). Karels loon –f2 per week
– werd door d'Ablaing van Giessenburg uitbetaald.
In 1878 meldde Karel zich, na een waarschijnlijk
langdurig buitenlands verblijf, weer bij M. (vw xix,
en 139). Op 26 februari schrijft M. aan Mimi:
P
`Karel is nu te Amstm by me geweest. Hy beviel me
goed. Inderdaad goed ontwikkeld. Hy zal z'n weg
wel maken.-'(vw )(a, p. 205).
(Lit. Henri Ett, `Multatuli bij Lobo', in: De Nieuwe
Stem jrg. 15,1960, p. 593-604)

Dame blanche, la-, opera (1825) van F.A. Boieldieu
1775-1834). M. schrijft erover in Idee 527:
`In 't voorbygaan: wat al leugen in de muziek! George
in de Dame blanche, zingt zyn helen «ciel» naar den
kelder' (vw III, P . 341; ook in vw I, p. 463).
H.H.J. de Leeuwe vermeldt in `Multatuli en de muziek' (Over Multatuli,1990, nr. 24, p. 38) dat deze bewering niet te staven is.

Damme, Van -,personage in de Max Havelaar, waarvoorgeneraal *Michiels model stond. Havelaar
noemt hem `Jan-Schors-al' (*schorsing 1 en 2):
`Het wandlend schorsbesluit dat schorsend ons
regeert,/jan schors-al, Gouverneur, de weerwolf
onzer dagen,/Had zyn geweten zelf met vreugd
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gesuspendeerd.../Als 't niet voor langen tyd finaal
reeds ware ontslagen.' (vw I, p.160)
Tijdens den van de tafelgesprekken vertelt Havelaar
uitvoerig over Van Damme. Hi' zegt dat deze een onecht kind verdonkeremaand heeft, dat hij zeer goed
voor zijn eigen veiligheid zorgde en dat hij bij het
onderzoek van de zaak *Si Pamaga als dwingeland
was opgetreden omdat hij de onschuld van de
Mandhelingse hoofden nodig had. Hi' beschuldigt
hem bovendien van de dood van kapitein "Beyerman.

Danger and Deliverance, titel van een verhaal dat
gepubliceerd werd in het En else tijdschrift The
Chatterbox. M. citeertpassages uit dit verhaal in Idee
1259 (VW VII, p. 535-541). Het is een voorbeeld van 'de
verderfelyke begrippen die door sommige leesboek'es van clericale kleur aan kinderen worden ingeprent' (Idee 1256, v w VII, p. 526).

Daniel, joodse jongeman, in ballingschap aan het hof
van Nebukadnesar. Met verwijzing naar het bijbelboek Daniel VI, schrijft M. in Idee 1233:
Vanneer de meid kwam vertellen dat de kat zure augurken gediefd had, vond ze geen geloof, want: «dit
streed tegen de natuur der katteno. Maar 't streed niet
tegen de natuur van hongerige leeuwen, dat ze Daniel
spaarden. Of liever tegen die natuur streed het wel
enigszins, maar...'t klopte met «Eredienst». Over zoiets kan gepreekt worden, wat niet het geval was met
die wonderkat van de meid. Ziedaar 't criterium der
grenzen tussen dom bygeloof en «geloof» dat... niet
dom is, gelyk ieder uit het voorafgaande zonder verdere toelichting kan opmaken.' (vw VII, p. 446)

Dante Alighieri,1265-132.1, Italiaans dichter te Florence. Over Dante's meest bekende werk, La Divina
Commedia, schrijft M. op 13 mei 1886 aan Marie Berdenis van Berlekom:
`Misschien schrikt ge als ik U zeg dat ik Rafael niet
hoog stel, en dat ik me liever verdiep in de kunstwaardeering van 'n paar net afgewerkte laarzen dan van
dantische verzen.' (vw )(mu, P . 594)
Zijn dochter Nonnie `zweert by den kinderachtigen
rymelaar Dante, en «italiaanse kunst»' schrijft M. op
8 juli 188o aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch (vw
XX, p. 467). Zijn uitvallen tegen Italie en de Italiaanse kunst nemen opvallend toe in de tijd dat Nonnie
zich verlooft en(op 3o september 188o) trouwt met
de Italiaan Francesco Bassani.

Danton, Georges Jacques, 1759-1794, advocaat, werd
tijdens de Franse Revolutie lid van het Schrikbewind. Zijn redenaarstalent wordt door M. genoemd
in Idee 451 (vw III, 11 97). Over Dantons politieke rol
tijdens de Franse Revolutie schrijft M. op 15 augustus 1886 aan H.C. Muller:
`Ik lijk meer op Danton, *Robespierre of zelfs op "Marat, dan op *Lamartine die in '48 ter inweiding van z'n
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politieke loopbaan afschaffing doordreef van den
doodstraf voor politieke misdryven.' (vw XXIII, p. 652)
Darwin, Charles-0809-1882, Engels natuuronderzoeker, schreef in 1859 On the origin of species by means
of natural selection, waarmee hi' de basis le de voor de
moderne evolutietheorie. In Idee941 schrijft M. `dat
Darwin zelf mankgaat aan 't vervloekt euvel der
halfheid'. Hi' vervolgt:
`Hy staat ver beneden z'n systeem. En dit nu niet alleen, omdat-i overal onbewezen daadzaken — en zelfs bewysbare onwaarheden — als waar aanneemt, maar hy
durft niet te breken met 'n God, die toch, volgens datzelfde Darwinismus, geen werkkring hebben zou. Is
dit mensenvrees? Durft-i het Anglikanisme niet aan,
de fameuze gouvernements high church? Arme wetenschap! Wat my betreft, ik heb het Darwinismus niet
van Darwin. Indien men my niet had gejaagd en geplaagd als 'n wild dier, zou ik lang voor hem de hoofdeigenschap die z'n stelsel beheerst, geopenbaard
hebben. Z'n natural selection bestaat werkelyk. Maar hy
hecht daaraan groter gewicht dan ze verdient, omdat
ze slechts 'n onderdeel is van 'n veel algemener aandrift.' (vw vi, p.121)
In Idee 942 let M. aan j. de Geyter uit dat 'het Darwinismus heelgoed door de modernen kan gebruikt worden', zonder dat zij hun geloof verliezen
(vw vi,p.m). In een aantekening bij Idee 510 vat hi'
de 'natural selection' op als `geleidelijke wording'
(vw iii, p. 419-421), en verklaart verder in een aantekening bij Idee io47d darwinisme als 'de methode
aan te duiden, langs welke men in 't al
oorzaken behoort vast te knopen aan gevolgen' (vw VI,
p. 408). De kern van Darwins theorie, nl. dat de individuele variabiliteit van kenmerken binnen een
soort kan leiden tot nieuwe soortvorming, ontging
M. klaarblijkelijk.
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gerymd of te... brutaal, mits die oneerlykheden hem
den schyn verzekeren ener ogenblikkelyke overwinding. Om dezen schyn is 't dan ook slechts te doen. De
mode van dat oefenen in dispuut is den laatsten tyd
zeer toegenomen, maar ze bestond reeds in myn
jeugd. De barokste stellingen werden ter verdediging
gegeven, en wie 't best wist te spelen met klank, wie 't
handigst de aandacht wist of te leiden van vals syllogisme of onjuiste grondstelling, behaalde den prys.'
(vw iv, p. 442-443)
Decker, Jeremias de-0609-1666, Nederlands dichter, schreef een lofdicht op Beschryvinge van alle Graven van Hollandt (1678) van *P. Brugman. Niet `Heel
mooi', schrijft M. in Idee 1263 (vw vii, p. 58o).
Decker Zimmerman, ds.Johannes-0785-1867, predikant te Utrecht. Auteur van vele werken, waaronder het dichtstuk Bonaparte (1814). Redacteur van het
tijdschrift "Euphonia.
Defoe, Daniel-, ca. 1661-1731, auteur van de wereldberoemde roman Robinson Crusoe (1719-172o). In Nog
eens: vrye arbeid in Nederlands-Indie vermeldt M. dat
men hem met Defoe vergeleken heeft (vw v, p. 387).
In de Causerieen verhaalt hi' hoe Defoe een boekverkoper, aan wie hi' een schuld moest afbetalen, van
een onverkoopbaar boek Ninkeldochter') afhielp
door er in een verzonnen, sensationeel verhaal, dat
hi' in de krant publiceerde, naar te verwijzen (vw iv,
. 286-29o).
p

David, *Goliath

Deiss, Maria Wilhelmina (Mina), 1830-1905, winkeljuffrouw in de banketbakkerij van *Knobel in de
Kalverstraat, waar M. in 1862 een kamer huurde.
Toen bleek dat zij zwanger was en de aanstaande vader haar in de steek liet, hielp M. haar aan een huis
in het Hamerslop 9 (nu Hamerstraat) in Den Haag,
waar zij een winkeltje be on. In Mina's winkel ontmoette M. regelmatig *Mimi Hamminck Scheel en
*Marie Anderson (vw x,P- 540-541). Op io oktober
1862 werd haar zoon, Oskar Felix,geboren. Zij vertrok daarna met Marie Anderson naar Duitsland,
maar keerde in 1872 terug naar Den Haag, waar zij
winkeljuffrouw en wasvrouw werd. In 1877 trouwde zij met de gemeentebode Ferdinand Frederik
Duthour Geerling (geb. 14 mei 1839)(Lit. J. Kortenhorst, Multatuli en Mina Deiss. Geschriften van het Multatuli-Genootschap vu, 1964)

Debating-clubs, In Idee 713 schrijft M.:
`Het ligt voor de hand dat debating-klubs en dispuutkollegien zekere hebbelykheid teweeg brengen om redekunstig te schermutselen. Wie daarin uitmunt, is
geen kamp-vechter voor waarheid, hy wordt - soms
onbewust, maar dikwyls ook met verkrachting van z'n
beter ik - 'n stryder voor z'n reputatie als debattist.
Geen opvatting is hem te onjuist, geen woordverdraaiing te gewaagd, geen verplaatsing van theses te on-

D6jazet, Virginie-0798-1875, bekend Frans toneelspeelster te Parijs, vertolkster van opgewekte jongemeisjesrollen. In Idee 1021 noemt M. haar i.v.m. haar
veroordelende uitspraak over het tweede huwelijk
van *Marie Louise:
`Dejazet heeft niet gezegd: Nom de dieu! Si le grand
homme m'avait fait l'honneur de... prendre le the avec
moi, je ne me serais plus jamais permise de me...rincer
le... mon... ma tasse! [Fr. Nondeju! Als de grote man

Datoe, titel van een inlands hoofd in Noord-West Sumatra. *Si Oepi Keteh was de dochter van een datoe.
Daumer, Georg F.-0800-1875, geb. te Neurenberg,
godsdienstfilosoof en dichter, ijverde voor een nieuwe 'Religion der Liebe and des Friedens' (Religion des
neuen W eltalters, Hamburg,185o). Hi' bekeerde zich
later tot het katholicisme. In Idee482 (vw iii, p. 230)
rekent M. hem onder degrote denkers.
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mij de eer had aangedaan... een kopje thee met me te
drinken, dan had ik nooit meer veroorloofd mij de...
m'n... Mijn kopje te spoelen] Neen, dat heeft D6jazet
niet gezegd! Wat ze zeide, was flinker, impudiek flinker! Impudiek? Maar eilieve, zy, de grisette, de vaudevilliste, de bohémienne, trok juist party vOOrpudeur, voor
de ware die volgens haar – en my – zo schandelyk in 't
aangezicht werd geslagen door Hare Keizerlyke Hoogheid Mevrouw de Hertogin van Parma, geboren Allerfatsoenlykste Aartshertogin van Oostenryk! Déjazet
noemde, als Pythias, een lichaamsdeel by z'n naam.
Marie-Louise ontzag zich niet, op haar eigen ziel te
spuwen. Ik stem voor D6jazet! En we zouden een groten stag verder zyn, als m'n lezers dit ook deden.'
(vw vi, p. 3o9)
In Idee 1022 schrijft hi' verder over haar:
`Maar ook zy schreef geen Ideeen, en liep dus geen gevaar uitgefloten te worden omdat ze 'n forse gedachte
durfde uiten op 'n manier die daarby past, lets dat in
kunstenaars zo vreemd niet is.' (vw vi, p. 309)

zing over 'Nog jets over Vrije Studie' (vw xm, p.
227). De tekst van de lezing is afgedrukt in de derde
bundel Ideeen (Idee55o e.v., vw iv, p. 316 e.v.). Vrije
Studie, aldus M. is het ' onbelemmerd streven naar waarheid'; dit wordt tegengewerkt door het `opdringen
van een vOOroordeel' het teletten van onderzoek'
en `Ongeschiktheid van de onderzoekende persoon'
(Idee5549vw Iv, p. 319). Zijn voordracht was mede
geInspireerd door een eerder voor dit gezelschap
door *J. van Vloten gehouden rede over hetzelfde
onderwerp.
M. maakte in Delft kennis met *Roessingh van Iterson, *Van Plettenberg en "DJ. Korteweg (cf. brief
aan de secretaris van het dispuut d.d. 12 november
1868, vw mai,p. 217). In 1869 vroegen `enige jongelieden der Delfte school' hem om zich beschikbaar te
stellen als `leraar in 't Mahomedaans Recht, Indische Land-en Volkenkunde, en nog 'n paar vakken.'
Hi'j bood zijn diensten aan, maar 'Er werd een ander
benoemd.'(Hee 945, vw vi, p. 137-138). "beschaving
(Lit. H.A. Ett, Multatuli in Delft, Delft,1970)

Dek, de naam van M. onder zijn vrienden. Deze
schrijft begin 1882 aan W.A. Paap: Noem me oDek».
Dat 's hartelyk en eenvoudig.' (vw XXI, p. 633).

Deken, Aagje-, "Wolff en Deken
Dekker, Engeltje Engels-, (ca. 1766-1799) grootmoeder van vaderszijde van
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Dekkersduin, heide en duingrond achter Eik-en-Duinen, stadswijk van Den Haag. *Marie Anderson
schrijft in haar Multatuli-Wespen (1888, nootp. 33)
dat zij heel wat uurtjes
met M. in het Dekkersduin
heeft doorgebracht. M. zelf noemde Dekkersduin
ook wel 'de Woestijn van Sahara.' (Marie Anderson,
Uit Multatuli's Leven, heruitgave 1981, p. 70).
In 1880 werd *Marius Bogaardt in het Dekkersduin
vermoord.

Delaroche, Paul-0797-1856, Frans historieschilder.
Hi' vervaardigde vier portretten van Napoleon,
waaronder 'Bonaparte, franchissant les Ales' (1852)
en 'Napoleon I op 31 maart 1814' (1845). Zijn werken
werden alsgravures vermenigvuldigd en waren in
brede kring bekend. In Idee 387 komt hi' ter sprake:
`Er zyn kunstrechters die 't 'n verdienste vinden in
Paul Delaroche, dat-i 't slyk op de laarzen van Napoleon te Fontainebleau, zo onachtzaam geschilderd
heeft. Maar ik beweer dat de beschouwer van iedere
schildery, en de lezers van ieder boek, recht hebben op
onberispelyken modder, en dat de schilder of schryver
zich van de parerga niet mag afmaken met 'n onachtzaamheid, die denken doet aan mislukt jagen naar genialiteit.' (vw ii, p. 565-566; cf. Idee 1199, vw v-H, p. 314)

Delft, In 1842 werd te Delft de opleiding tot Indisch
ambtenaar opgericht. M. hield er op 20 november
1868 voor het studentendispuut `Vrije Studie' een le-

Deliberante senatupetit Saguntum, (Lat. terwijl
de Senaat beraadslaagt, gaat Saguntum te gronde)
In een aantekening bij Over Specialiteiten schrijft M.:
`In 't bekende deliberante senatu wordt niet ál de waarheid gezegd. Niet alleen ging Saguntum verloren, gedurende 't gekibbel in den senaat, maar terwyl die stad
belegerd werd, kibbelde men in den senaat over andere dingen dan 't beleg van Saguntum. In vergaderingen worden slechts enige byzaken op haar tyd
behandeld, hoofdzaken nooit, en ook zulke byzaken
niet, welke dienen moeten om de hoofdzaken op den
achtergrond te schuiven.' (vw v, p. 640-641)

Del rat, Isaac P.-0793-1880, sedert 1828 leraar aan
de Militaire Academie, auteur van verscheidene leerboeken. Hi' klom op tot kolonel-ingenieur en werd
in 1854 lid van de Tweede Kamer. Hi' wordt genoemd in De waarheid over onze vestiging in Atjeh van
"J. van Swieten, waaruit M. citeert in een noot bij
Idee305 (VW II, p. 708).

Demang, (dhemang) inlands districtshoofd. Ten tide
van Douwes verblijf in Indie was *Wira Koesoema,
de schoonzoon van de regent van Lebak, demang
van Parang Koedjang.

Demerara, (Demerary) kolonie op de noordkust van
Zuid-Amerika, aan weerszijden liggen Essequibo en
Berbice(de zgn. 'Wilde kust'). In Deze
gen Gods door
Waterloo spot m.:
`Ook hadden wy nook de Kaap de Goede Hoop teruggekregen, noch Demerara, noch Essequebo, noch Berbice, noch St Eustatius, noch Malakka, noch Ceylon,
als Willem van Oranje, de Grote, den Overweldiger
niet had verslagen (met Gods hulp) te Waterloo.'
(vw in, p. 554)
Het betreffen hier allemaal Nederlandse koloniale
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vestigingen die tijdens de Franse tijd door de Engelsen werden bezet. Vol ens afspraken, vastgelegd in
de conventie van Londen(1814) en het tractaat van
Londen(1824), bleven ze onder Engels beheer. Alleen St. Eustatius kwam weer onder Nederlandsgezag.
Demmin, August-, 1823-1898, geb. te Berlin, studeerde archeologie te Parijs, auteur van Encyclopedie
historique, archeologisque,biographique, chronologique et
monogrammatique des beaux-arts plastiques, architecture
et mosaique ceramique, sculpture, peinture et gravure (3

dln., Paris, 1873-1874
M. ontmoette hem te Wiesbaden, toen Demmin wegens de Frans-Duitse oorlog Parijs had verlaten (Maria Anderson, Uit Multatuli's leven, Utrecht,
heruitgave 1981, p. 6o).
M. voert hem op in het hoofdstuk 'Vieux-Delft en
moraal' van de Millioenen-studien (vw v, p. 217-226),
overigens zonder diens naam te noemen:
`Myn nieuwe kennis was een Duitser, die sedert dertig
jaren Pas bewoonde, en in die stad, naar-i me verzekerde, een museum bezat, dat 'n half millioen franken
waard was. Uit Pas
verdreven by 't begin van den
ry
oorlog, wachtte hy den vrede af, om zodra mogelyk
zyn schatten over te brengen naar 'n beschaafder
land.' (vw v, p. 216)
In de Millioenen-studien vindt ditpersonage het spel

aan de speelbanken onzedelijk, maar hij koopt wel
voor een luttel bedrag een huis in Delft vanwege de
te gels op de schouw die meer waard zijn dan het
huis kost. Natuurlijk hield hij deze kennis voor de
eigenaar verborgen. M.'s reactie hierop:
`«Ili.» zoekt z'n voordeel. «Wy» is moralist. «Wy»
dweept met deugd, eer, onbaatzuchtigheid. «Wy» is
hogepriester, martelaar, apostel, profeet. «Wy» draagt
'n onbevlekt kleed van hermelyn... Maar: ik... ik...ik?
Dat 's wat tinders! Satisfaction de collectionneur!'
(VW V, p. 222-223)
In een brief aan C. Vosmaer d.d. 3o augustus 1883
schrijft M.:
`Een verfranschte Duitscher (de man van «Vieux Delft
& Moraal» in de MilLStt. [Millioenen-studien] had eens
m'n Specialiteiten in handen. Natuurlijk kon hij perfect hollansj lezen. Hij vond alles «hiel geut en moi»,
maar had toch een aanmerking. Ik had 'n fransch
spreekwoord niet goed aangehaald. Het was niet:
«C'est mal dtreindre que d'embrasser trop peu.» Men
moest ze en: «qui trop embrasse, mal dtreint.» Zoo
was het!'(vw xxn, p. 729; "C'est mal étreindre)

Democraten, In Millioenen-studien spreekt Meester
Adolf de belerende woorden:
`Over 't algemeen houdt gy democraten u onevenredig
veel bezig met politiek. Of liever, ge meent ten onrechte datpolitick hoofdzakelijk bestaat in studie van wetten en regeringsstelsels. Verbeter uzelf, dan zal geen
verkeerde Wet,geen gebrekkig systeem standhouden.' (vw v, p. 85)

In Idee 987 schrijft M.:
`Er zyn demokraten die aan hun grondbeginselen menen verschuldigd te zyn, het Koningschap te bestryden. «Hoe, ze en zy, zouden wy ons laten regeren
door iemand wiens aanspraken slechts gegrond zyn
op een naam?» ilk erken dat dit zeer weinig is. Maar gy
die aldus spreekt, waarom buigt ge u zo gewillig onder lieden wier overwicht door niets wordt gerechtvaardigd, zelfs door zo'n naam niet? Dit is zeer
inconsequent. Wie aan Koningen hun onbeduidendheid verwyt, heeft het recht niet, tevreden te zyn
met even onbeduidende Ministers.' (Idee 987, vw vi,
p. 225)

Democratie, In een aantekening uit 1872 bij Idee 451
schrijft M.:
`By alle kwalen die bestaan bleven, heeft zich een nieuwe ramp gevoegd: het gekakel der politiserende demokraatjm es. Ar yolk dat gered moet worden door zulke
advokaten! We hadden: liberalismus, Thorbeckery, behoud, halfheid, traagheid, karakterloosheid, vervalste
levensmiddelen, specialiteiten, kiezery, Kamer-speeches, verrottepolitieke atmosfeer... dit alles was niet
genoeg! De clubziekte ontbrak nog. De heren demokraat-byeenkomers zien niet in, dat ze nu reeds — 't is
wat vroeg — al de fouten overnemen van de nog niet
verslagen tegenstanders.' (vw in, p. 385)

"parlementair stelsel
Democratisch Con es, *congres 3.
Demosthenes, 383-322, Grieks redenaar die in zijn
Philippica het Atheens defaitisme aanviel en de
Atheense vrijheid teen koning Philippus van Macedonie verdedigde. In Idee 699 schrijft M. over het redenaarstalent van Demosthenes:
`De filippische redevoeringen van Demosthenes bewyzen niet alleen zyn welsprekendheid, ze leveren — vooral met het oog op den uitslag — een getuigenis voor de
vatbaarheid zyner hoorders. Demosthenes zou in ons
klimaat misplaatst wezen, of liever, by ware in ons
land een onmogelykheid. By overigens gelyke gegevens, zou hem immer ontbreken, wat tot het volkomen maken van 'n redenaar nodig is: een auditorium.
Op dezen kunstenaar vooral is van toepassing, wat ik
in 659 zeide over de onmisbare wisselwerking tussen
den artist en den indruk die z'n kunst teweegbrengt.'
(vw iv, p. 425)

Dendera(h), dorp in Egypte op de westoever van de
Nijl, waar zich de tempel van Cleopatra met de beroemde Dierenriem beyond en waar men de tijdrekenkunde beoefende.
Op dit laatste zinspeelt M. wanneer hij de recensent
van zijn Vorstenschool, "G.j. Dozy, die in Onze T olk
(jrg. 4, 1872, nr. 5; vw xv, p. 441-442) opmerkte dat
sinds De Bruid daarboven `de jaren niet ongemerkt
over Multatuli's hoofd zijn heengegaan' (Idee 922,
vw vi, p. 234), `prins-recensent van Denderah'
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noemt (brief aan G.L. Funke d.d. 6 augustus 1873,
p. 121.

VW xv!,

Denken, 'Het denken moetgeleerd worden.', aldus M.
in Idee 268 (vw II, p. 465), waaraan hi' in een aantekening toevoegt:
`Zder stipt genomen – al te stipt misschien (486) – is er
een fout in den aanhef van dit Idee. We zyn denkdieren, kunnen denken, en voelen aandrang tot denken:
sumus, ergo cogitamus. Denken is ons instinct, onze behoefte, onze roeping, ons wezen.' (vw ii, p. 695)
Toch klaagt M. dat er in het algemeen te weinig
wordt nagedacht over het een men aan informatie
tot zich neemt. Men leest wel veel, maar weinigen
worden hierdoor aangezet over de stof na te denken:
`Het ware te wensen dat men een zeer groot gedeelte
van den tyd dien men aan het lezen besteedt, doorbracht met denken over 't geen men gelezen had, al
was 't dan weinig. (...) Velen begaan de fout waartegen
ik waarschuw, zonder zich te kunnen beroepen op
overmaat van lektuur. Zy lezen weinig, en toch slecht.
Waarmee dezulken hun gedachten bezighouden gedurende de tyd dat ze niet lezen, is my een raadsel.'
(Idee 745, vw iv, p. 464-465)
*lezen "gedachte *indrukken
Derby, Edward G. Stanley, lord van-4799-1869,
conservatief lid van het En else parlement, in 1866
minister-president, tegenstander van *Gladstone.
Hi' schafte in 1833 de slavernij in West-Indie af,
bracht in 1867 herziening van het kiesrecht tot
stand. M. noemt hem in een brief aan K. Ris d.d. 13
februari 1867:
`Ik was meermalen in de gelegenheid redevoeringen
van werklieden te lezen (onlangs byv. te Londen, en
dezer dagen te Keulen) en moet u zeggen dat het zeer
min was. Een glasblazer te Londen zei dat oily meer beduidde dan Lord Derby, den minister, want hy kon glasblazen,
en dat kon Lord Derby niet» Nu trek ik geen party voor
Lord Derby (dien ik niet ken) noch voor ministers in
het algemeen (er zyn veel prullen onder, doch onder
de glasblazers zullen ook wel prullen zyn) maar ik beweer dat die werkman, als hy dan al goed kon blazen,
weinig meer wist of kende dan blazen. Stel eens dat hy
meester was in zyn vak, en stel eens het zelfde van den
minister, wat is ligter een flesch te maken, of een geheel land te regeren, zOOdanig dat ieder in rust zyn
flesschen blazen, des noods uitdrinken kan?' (vw xii,
p. 83)
Derdepartij, In de Minnebrieven (186o) stelt M. voor
om naast de bestaande liberale en behoudendepartijen, een derde partij op te richten. Deze partij zou
moeten opkomen voor de belangen van de Javaan:
lieve hemel, zou er geen derde party te scheppen
wezen! Een party, die eenvoudig de mening voorstond, dat men den Javaan niet moet mishandelen? 't
Is een excentriek idee, dat erken ik, doch zodra er
weer een plaats open komt in de Tweede Kamer, zal
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ik dat toch eens beproeven.' (vw ii, p. 75)
Vervolgens schrijft hi' zijn *`Brief aan de kiezers van
Nederland' (vw ii,p. 75-83). De derde partij worth
opnieuw be left in " Over vryen arbeid, waarin M.
spreekt van de 'eerlyke derde party, die ik de Kiezers
aanbeval in de Minnebrieven' (vw ii, p. 207). Hi' eindigt met de woorden:
`Op dan! Ten stryde tegen de leugen! Op, ten stryde!
Op, ter overwinning! Op, tot het byeenroepen, tot het
ordenen, tot het wapenen van de DERDE PARTY. ' (vw ii,
p. 283)
Ook in de Ideeen gaat hi' in op de noodzaak van een
derdepartij. Bijv. in Idee 452, waarin hi' schrijft:
`weg met parlementaire, ministeriele leugens! Wy eisen brood,
vlees, uitspanning, genot, levensgeluk voor het yolk... Geachte hoorders, ik zal te zyner tyd u oproepen, om deel te
nemen aan de oprechte, eerlyke, moedige derde party...'
(vw III, p.184)
Van m.'splannen om in Sneek een derde partij op te
richten, is niets terechtgekomen.
(Lit. Hans Verhage, `De derde partij: Multatuli en
Sneek 1868-1875', in: Over Multatuli,1991, nr. 27, p.
13-28)
Derossi, Carl-,1840-ca. 1896, Duitser die onder Bismarck in degevangenis terechtkwam, in 1880 uitweek naar Zwitserland en in 1884 naar New York
emigreerde. Vanaf 1885 vezorgde hi' vertalingen
van M.'s werk, o.a. van de *Geschiedenissen vanezag in 1885 voor Der Freidenker te Milwaukee; in 1885
vertaalde hi' in deze reeks Het Gebed van den onwetende en in 1889 de Max Havelaar. Enkele brieven van
Derossi aan J. Pee uit 1894 zijn afgedrukt in J. Pee,
Multatuliana (Lokeren,1937, p. 8).
Descartes, Rend,1596-165o, Frans filosoof, woonde
van 1628 tot 1649 in Nederland. Zijn ideaal was een
op wiskundige basis gefundeerde `universele wetenschap van de natuur' te ontwikkelen. Hiertoe ontwikkelde hi' een analytische manier voor kennisverwerving in zijn Discours de la methode (1637), waarin zijn beroemd geworden idee 'cogito ergo sum'
wordt uitgewerkt. Zijn werkwijze, de methodische
twijfel, ontwikkelde hi' verder in zijn De meditationes
deprima philosophia (160), waarin hi' twee bewijzen
voor het bestaan van Godgeeft, en in de Principia philosophia (1644). Hi' had rote invloed op de ontwikkeling van de moderne empirische wetenschap.
In de Millioenen-studien bespreekt M. een door een
feuilletonist in l'Independance Beige aan Descartes toegeschreven spelsysteem: 'Ik begryp niet hoe Cartesius [Descartes] – men moet toch veronderstellen dat
hy rekenen kon! – zich zou hebben schuldig gemaakt aan de... nahriteit, die hem door dien feuilletonist wordt aangewreven', maar: `By vakmannen
moet men op 't gekste verdacht zyn' (vw v, p. 183184).
Over Descartesgrondstelling 'cogito ergo sum', lezen we in Idee 23:
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`«Gy spreekt veel over uzelf. Dat is tegen den toon... »
– 'k Weet al. Maar 't is niet tegen den toon der wysbegeerte. By 't cogito ergo sum words qikzelf» tweemaal gebruikt in drie woorden.' (vw ii, p. 314-315)
Deugd, Idee 114 luidt: 'Elke deugd heeft onechte zusters, die de familie schande aandoen.'(vw n, p. 336).
In Idee357 betoogt M. dat deugden `voorstellingen
van deugd' zijn, `zoals de poppetjes in 't
' "Doolhof de
koningin van Scheba voorstelden, of Elisabeth van
En eland, of 't besje Van Meurs' (vw n, p. 522). In
Idee 10 8c schrijft hi':
`De Deugd! Het besef onzer Verstand-en-hart-schryvers
gaat in dit artikel niet boven de teeldelen. (...) Wordt
niet gedurig en telkens de hele heldinnigheid der
vrouwelyke deugdmodellen saamgeperst tot de vraag:
of de jongejufrouw tot het laatste blaadje toe (...) inderdaad, anatomisch gesproken, jongejuffrouw gebleven is? Bemerkt ge dan niet, lezers, dat de schryf-moralisten uw hele litteratuur-deugd tot 'n onderwerp van
vroedkunde hebben gemaakt? (vw vi, p. 588-589)
"oVerstand- en Hart-Aitteratuur
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door zijn Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel
op Java (Zaltbommel, 1865-1866) beroemd geworden
Salomon van DeventerJSzn. Van Deventer was vanof 21 apri11842 directeur van landsdrukkerij op Java
en vanaf15 augustus 1844 tijdelijk hoofdcommies
bij het departement van produkten en civiele magazijnen; hi' combineerde deze functies met het redacteurschap van d e avasche Courant. "Javasche Courant

Deyssel, Lodewijk van-, (ps. van Karel Joan Lodewijk
Alberdingk Thijm,1864-1952), zoon van Josephus
Albertus Alberdingk Thijm. Schrijver van romans,
letterkundige artikelen en kritieken. Redacteur van
verschillende literaire tijdschriften. Onder het pseudoniem A.j. schreef Van Deyssel na 1890 enkele werken in een mindergekunstelde stijl dan zijn toen
gebruikelijke, o.a. een biografie van zijn vader (1893)
en de bundel Multatuli (189)
1, die de artikelen: 'De
Brieven van Multatuli' (verschenen in het tijdschrift
Nederland 1891), `Multatuli en Van Lennep' en `Multatuli en de vrouwen' bevat (tweede herziene druk,
Rotterdam, 192.2).
In een brief aan Marie Berdenis van Berlekom d.d.
20 oktober 1886geeft M. zijn oordeel over Van DeysDeukalion, volgens de Griekse mythologie waren hi'
sels artikel in De Amsterdammer over `styl en uitdruken zijn vrouw Pyrrha de enige overlevenden van de
king':
zondvloed die Zeus over de aarde zond om de mens' Ongemeen was 't. Maar 't kwam me gezocht voor, en 't
heid te verdelgen. *Bandanezen
ratelde wat veel. Zoo als 't daar nu ligt, is er iets heel eigenaardigs in, maar de schryver moet het daarby laDeuteronomium, *Leviticus
ten. Als-i voortging, als hy in dien sty) -juister: in die
voorbedachtelyk aangenomen manier, iets dat men als
DeutscheJahrbiicher fur Politik and Literatur,
'n pruik kan op-of afzetten zonder dat de ziel er iets
verscheen van 1861 tot 186.
4
In 1862 publiceerde dit
mee te maken heeft -nu, als hy in die manier een boek
jaarboek de recensie 'Die Reform der Niederlandischreef zou men 't heel gauw vermoeid uit de hand
schen Kolonialpolitik' van de Max Havelaar door F.
Worthmann. M. reageert op deze recensie in Idee
leggen. Toch blyft het stuk zelf 'n aardig kunstje. En
dit is 'n veroordeeling. Want kunstj es is geen kunst.'
2. Hi'constateert hierin dat niet alleen de titel
45
(vw xxin, p. 721)
Moffieveivan zijn boek verkeerd is over
lingen op Java% maar dat deze ook nog foutief is
In 1888 men de Van Deyssel zich in de discussie
rond Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Eene Ziektegeg
einterpreteerd: 'Von «Kaffee-Auktionen» enthalt
schiedenis (1888) van *Theodoor Swart Abrahamsz,
es kaum ein Wort: dieses Aushangeschild schien in
met het artikel Literatuur-fyziologie (De Nieuwe Gids,
Holland niitigW. Bovendien komt de schrijver van
de recensie `na zeer uitvoerige, maar oppervlakkige
jrg. 3, 1888, p. 474-478). Hierin schrijft hij over genoemd werk van Swart Abrahamsz: 'De schrijver
behandeling' van het werk tot de conclusie `dat Vrystelt alspraemisse, dat het werk van Multatuli abarbeid zo'n schone zaak is. Arme SaIdjahr (vw III, p.
normaal is, nietgoed is, en zegt dan: nu zal ik u ver158).
klaren wat daarvan de oorzaak is. Het artikel is
inferieur om twee redenen. Vooreerst omdat de
Deutz van Assendelft, "soeploodsoproer
praemissie er een misschien-valsche is, ten tweede
en voornamelijk omdat de schrijver niet verklaart
Deventer, Julius Christiaan van-9 1824-1892, letterwat de oorzaak is van den toestand, dien hi' als aankundige, sedert 1865 directeur van de HBS te Dordrecht, leraar Nederlands, medewerker van De
wezig meent te kunnen konstateeren' (a.w., P . 475).
Aan het slot van het artikel constateert hi': 'De deterNederlandse Spectator, redacteur van de W etenschappelijministisch-fyziologische literatuurkritiek is er in 't
ke Bladen. Hi' vertaalde o.a. de blijspelen van Terentius, waar M. om vraagt in een brief aan G.L. Funke
geheel niet door vervolmaakt. Maar het is belangrijk om de methode waarin de auteur getracht heeft
van 29 oktober 1876 (vw xvilly P. 478).
het te schrijven, en bevat boven-dien een aantal verstandige beweringen en juiste opmerkingen' (a.w.,
DeventerJSzn., Salomon van-,1816-1891. Mogelijk
P. 478). Eveneens naar aanleiding van Eene Ziektegeis de Van Deventer te Batavia,genoemd door DD. in
schiedenis en het antwoord daarop van F. van der
brieven aan Tine(vw viii, p. 645 en 646) de later
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Goes, schreef Van Deyssel twee artikelen onder de titel `Multatuli-Studien' (De Amsterdammer, ii en 18 november 1888). Hi'j concludeert daarin `dat Multatuli
niet is: eengroot kunstenaar, niet is: een groot denker. (...) Hi' was een kunstenaar, maar wod geen
kunstenaar zijn ,
hij was geen staatsman en wilde
een staatsman wezen. Hi' was een man van de Gedachte en de Verbeelding en waande zich een man
van de Daad'. De Max Havelaar noemt Van Deyssel
`een sentimenteele en filanthropische redevoering';
degeschiedenis van Woutertje Pieterse is een `gering-artistieke en in haar causerie-vorm typisch burgerlijke satire'. Zijn artikel 'Over Multatuli' in De
Tribune (23 december 1894) toont zijn ambigue houding ten aanzien van M. en diens werk: 'Maar ik, die
mij gegeven heb aan de Kunst en aan de Gedachte,
ik wil en zal het schrijven, dat de Kunst en de Gedachte niets met dezen mensch hebben van doen,
dat hij de grootste Nederlandsche mensch was van
zijn tij,
d maar vergaan zal in een latere eeuw omdat
hij tot de Kunst en de Gedachte niet is kunnen stijgen. Hi' heeft me dus niet zelden kriegel gemaakt
en verveeld; maar het derde, dat hij me gelapt heeft,
dat is dat hij mij veel van hem heeft doen houden.
(...) En daarom houd ik van Multatuli, als mensch in
Holland, als opstandeling, als schrijver van een brutaal-mooye taal, mooi en levend tegen al de afschuwelijke zanik-schrijvers in; door zelflevende taal te
schrijven, heeft hij voorbereid, dat levende taalkunst mogelijk is in Holland.' Van Deyssels visie op
M. heeft lange tijd veel invloed gehad. In 1933 rekende Ter Braak ermee af in zijn Forum-essay Paapse
sympathien (M. ter Braak, Volledige Werken iii, 19491950p. 429 e.v.). *Kloos
Diabetes, morele-, een door M. bedachte kwaal waarbij niet voedsel in suiker omgezet wordt, maar het
niet `mooi-vinden' van een toespraak, `omgezet'
wordt in leugenachtige lovende woorden als "t Is
schoon, heerlyk, magnifiek...' (Ide e 762, vw iv, p.
486).
Dialect, In de zesde bundel Ideeen gaat M. in op het
probleem van het gebruik van dialect in de literatuur. In Idee 1196 betoogt hij dat de uitdrukkingen
`die 'n auteur z'npersonen in den mond legt"zoveel
nodig correct gecopieerd [behoren] te zyn naar de werkelykheid' . 'Het nabootsen van accent, dialect of idioom, van stand- of ontwikkeling-aanduidende
spreekmanier, zy den schryver 'n hulpmiddel, en ma
hem nooit doel worden.' (vw vii,p. 307-308). In Idee
1199 schrijft hij:
`De knoeihandel, die heden-ten-dage met dialect-nabootsing gedreven wordt, schreit ten hemel. (...) Heel
veel diepte steekt er niet in zulke produkten. Men vertaalt 'n romannetje, en laat het nog eens overzetten
door 'n boereknecht of 'n buitenman: klaar is 't kunstgewrocht! (...) Zeker, de Kunst is moeilyk. Wie heeft
ooit anders gezegd? Dat alles moet bestudeerd wor-
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den, begrepen, weergegeven. Hiervan, en niet van 't
verschil in uitspraak der letters, sylben of woorden,
hangt de karakteristiek af. Ik vleie my dat ffrouw
ju
Pieterse, juffrouw Pieterse blyven zou, d.i. zichzelf, al
ondergingen haar praatjes de verlammende correctie
van 'n prote uit de school van De Vries & Te Winkel. En
Laps ook. En Leentj en ook. En Verlaan ook.' (vw vii, p.
315)
De `zeer eerwaarde Schaepman' had daarom ongelijk Coen hij op het Antwerps Congres beweerde dat
M. de invoering van 'de platte landstaal' beoogde. In
Idee 1196 schrijft M.:
`In correctheid van uitspraak, staat Verlaan met z'n
fonk,flam, se en sag, boven professor De Vries. Niet die
knecht spreekt deze woorden verkeerd uit, maar de
professor spelt ze niet goed.' (vw vii, p. 309)
*spelling
Dibbits, Hendrik Cornelis,1838-1903, promoveerde
in 1863 op het proefschrift De spectraal-analyse, werd
in 1865 leraar scheikunde aan de Hss te Amsterdam
en in 1876 hoogleraar aan de Universiteit van
Utrecht. Zijn werk als leraar werd in 1870 openlijk
bekritiseerd door het Amsterdamsegemeenteraadslid Keer. *Keer
Dichters, M. meent dat veel dichters hun `verzen"fabriceren'; dezegedichten zijn gekunsteld, d.i. niet
echt, waarachtig. In Idee 69 lezen we hierover:
`Daar heb ik nu om een vers te maken – neen, om 't te
behouden, maken deed het zichzelf – «daadlyk» geschreven voor oterstond.. Om die fout te herstellen,
zou ik aan 't knoeien moeten gaan, en ik heb geen tyd
omdat ik Ideeen schryf. Als 'n dichter verzen maakt,
zyn er fouten in: Shakespeare. Wie verzen maakt zonder fouten, is een verzenmaker: Boileau ["Boileau-Desprdaux] en velen.' (vw II, p. 321)
Idee56 luidt: 'Er zyn dichters die verzen maken.'
(vw ii,p. 32o). In Idee 263 schrijft hij:
`Er is niets poetischer dan de waarheid. Wie daarin
geen poezie vindt, zal steeds een pover poeetje blyven
daarbuiten.' (vw ii, p. 464)
In een aantekening bij dit Idee voegt hij hieraan toe:
`Ook jammer genoeg! Want zie, dichters konden hun
ziel beter besteden. Terwyl Hamlet droomt en mymert en muziek-ruist, zitten Mr en Mw Claudius gerust op den troon van 't land: wherein something rotten.
Dat peinzend sammelen van de dichters verlengt den
triumf der schelmen.' (vw ii, p. 672)
M. is het met *Da Costa eens, die `Gevoel, Verbeelding en Moed' de elementen noemt die een dichter
vormen. In Idee io86 (vw vii,p. 18-20) gaat hij hier
uitgebreid op in. *poezie "Pennewip *verzen
Dickelman,Jean H.-, ambtenaar in Indie, overleed
in 1850 te Pasoeroean. Hi' was achtereenvolgens assistent-resident te Buitenzorg (1820), Probolingo,
Malang en Krawang (1845). In 1847 werd hij eervol
uit 's lands dienst ontslagen. Mimi schrijft dat hij
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zich in Malang zeer verdienstelijk had gemaakt bij
de koffiecultuur, maar door intriges werd over eplaatst naar Krawang, waar DD. in september 1845
werd heengestuurd om een achterstand in de administratie bij te werken (Brieven ws I, p. 13). Dickelman raakte er aan de drank en zag DD. voor een
spion aan. Toen deze in december uit *Poerwakarta
vertrok, kreeg hij van Dickelman wel een fraai getuigschrift mee (vw viii, p. 599).
Dickens, Charles-0812-187o, Engels romanschrijver.
M. vertelt in Idee 1004 dat Dickens in En eland en
Amerika `zyn reeds lang verschenen werken' voordroeg en vervolgt:
`Dit durfde ik niet doen, omdat ik Nederlander ben.
Myn Landgenoten zouden my verweten hebben dat ik
hen bestal. Dickens, die vermogend was, werd ryk. Ik,
Nederlander, droeg op onderscheidene plaatsen, de
toen nog niet gedrukte verhandeling over Vrye Studie
voor, of drie bedryven van Vorstenschool. Zonder in 't
minst aanspraak te maken — ik, Nederlander slechts —
op denzelfden uitslag als waarin de Engels man Dickens zich mocht verheugen, had ik toch gehoopt in
zOverre althans te slagen, dat ik eindelyk na zoveel jaren zwervens met myn huisgezin zou kunnen verenigd worden.' (vw vi, p. 275)
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resident van Priaman werdgeschorst. Hi' overleed
op to november 1860 in Padang, de hoofdplaats van
West-Sumatra.
Diephuis, Gerhardus-0817-1892, Nederlands rechtsgeleerde, hoogleraar in Groningen (1859-1887), auteur van Het Nederlandsch burgerlijk regt naar de volgorde
van het burgerlijk wetboek (1868-1891, 13 dln.).
M. noemt hem in Over Specialiteiten ("J.D. Meyer);
diens wetboek wordtgebruikt in de zaak MultatuliVan Lennep (*J. van Lennep; vw x, p. 440-441 en vw
x, p. 654).
Diepo Negoro, "Dipo Negoro
Dierenetende wilde, Op de Amsterdamse kermis,
die in september 1864 op de Botermarkt werd gehouden, was een dierenetende wilde te zien. "Kermis
Diktaat-collegien, door M. veroordeeld als een 'onderwys-methode die na de uitvinding der boekdrukkunstgeen reden van bestaan heeft, en dan ook
sedert eeuwen ellendige vruchten draagt' (aantekening bij Idee 1267, VW vII, p. 681).
Dimanche, "DonJuan en Dimanche

Diderot, Denis-0713-1784, Frans wijsgeer en letterkundige, gaf vanaf 1749 samen met D'Alembert de
grote Encyclopedie uit, waarvan hij vanaf 1758 enige
redacteur was. In Idee482 rekent M. hem onder de
arbeiders op het gebied der wijsbegeerte (vw iii, p.
229). *Encyclopedisten "Renan
Diepenhorst, Huig-, geb. 1811 te Giessen-Nieuwkerk
1811, be on zijn Indische ambtelijke loopbaan in
1834 als onderwijzer op Java, waarna hij achtereenvolgens op 14 februari 1838 benoemd werd tot bestuursambtenaar in het Gouvernement Sumatra's
Westkust, op 26 april van dat jaar tot kommies-ontvanger in de afdeling Priaman en op 20 juni 1840 tot
controleur derde klasse in de afdeling Rau. H i ' nam
op 31 augustus 1843 het bestuur in de afdeling Natal
over van DD. controleur tweede klasse (vw viii,.
279). Deze was we ens 'ontrouwe administratie'
("kastekort) door civiel en militairgouverneur kolonel Michiels op 22 juli 1843 uit zijn functie ontheven. Tijdens de functie-overname was Diepenhorst
DD. behulpzaam met het bijwerken van de bestuursadministratie en de vermindering van het kastekort. Zo werd DD. in degelegenheid gesteld zijn
schuld
aan gedeeltelijk
hette
gouvernement
in lossen door eengunstige veiling van zijn bezittingen.
Daarbij nam Diepenhorst een gedeelte van DD inboedel teen een mime betaling over. Diepenhorst
werd op zi december 1843 controleur tweede klasse
en op 14 februari 1848 controleur eerste klasse. De
ironie wil dat Diepenhorst zelf op z8 febmari 1860
we ens een kastekort uit zijn functie van assistent-

Diogenes, ca. 414-323 v.Chr., filosoof uit Sinope aan
de Zwarte Zee. Van hem is bekend dat hij in een ton
woonde en dat hij Alexander de Grote, die hem eens
opzocht, verzocht niet in zijn zon te gaan staan. M.
stelt Diogenes en Alexander de Grote tegenover elkaar als 'het verhevene en het verheven-schijnende' . Hi'
kiest voor het laatste uit `zwakheid, uit ijdelheid,
misschien uit wraakzucht!'(Idee 7735 vw Iv, p. 496,
cf. Losse bladen, vw y in,P. 372). In Idee 1174 (vw vii,
p. 224) laat M. zich kritisch uit over Diogenes en
schrijft een 'hartige terechtwijzing' op Diogenes'
`phuteoo anthropon' (Lat. Ik schep een mens): 'ouk
anthropon, kune, kunon phuteueis!' (Lat. geen
mens, hond; een hond schep je); dit naar aanleiding
van Diogenes cynische (afgeleid van het Grieks kuoon, dat hond betekent) filosofie. Ook bij zijn lezingentournee van 1878, waarbij M. regelmatig over
wijsbegeerte spreekt, wordt Diogenes gekapitteld
(zie bijv. vw )(Ix, p. 266, 366 en 542).
Dionysius, heilige die volgens de overlevering in 272
stierf als martelaar op Montmartre, waarna hij met
zijn hoofd in zijn handen naar het klooster bij SaintDenis liep. In zijn betoog voor Vrije Arbeid en teen
het Cultuurstelsel, schetst M. in een satire de vraag
of Dionysius zijn hoofd onder zijn rechter- dan wel
zijn linkerarm hield (Over vryen arbeid, vw ii, p. 257z58).
Dipo Negoro, Anto Wirio-0785-1855, zoon van de
sultan van Djokjakarta, Amangkoe Boewono HI, lei-
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der van de volksopstand die uitmondde in de Javaoorlog (1825-1830). Tijdens de vredesonderhandelingen te Ma elan werd hi' gevangen genomen
door luitenant-generaal *H.M. de Kock; hi' stierf in
ballingschap te Makassar.
In een aantekening bij de Max Havelaar schrijft M.
dat zijn partij 'inchauvinistisch Hollands' de `muitelingen' genoemd werd (vw p. 313). Tijdens zijn
assistent-residentschap op Ambon (februari-juli
1852), maakte hi' ook kennis met Dipo Negoro's
zoon, Dipo Negoro Anom, die op Ambon geinterneerd was (Over vryen arbeid, vw II,. 212).
*Bogowonto
Dirk, naam van verscheidenegraven van Holland in
de we tot 13e eeuw. In Idee 847 schrijft M.:
`Ik neem 't niet kwalyk dat men de hollandse graven
vergat, maar wel vind ik het treurig dat men ze nog altyd weet op te zeggen, zonder ooit te vragen wat voor
lieden dat toch eigenlyk waren? 't Schynt vanzelf te
spreken dat zy een rol speelden, maar wie ze zond,
wat hun funktie was, welke rechten zy uitoefenden en vooral met welk Recht? - wat hun verplichtingen
waren... die stenen in de maag hebben de meesten onzer nooit gehinderd.' (vw iv, P . 574)

`Al die Dirken liggen ons als stenen in de maag.',
voegt hi' hier in een noot aan toe (vw P . 574).
D'Israeli, Benjamin-0804-1881, eerste graaf van Beaconsfield, Engels staatsman en schrijver, in 1837 lid

van het Parlement, in 1868 eerste minister. Hi'
schreef Vivian Grey (1826), Coningsby (1844), Sybil
(1845) en Tancred (1847). Idee 1279 schrijft m. alleen diens Coningsby gelezen te hebben, 'en over hem
zoveel ophemelary in hollandse tijdschriften [te hebbengelezenb dat m'n licht ontvlambaar gemoed begon te branden van 'n allervurigste begeerte om de
rest onaangeroerd te laten' (vw
p. 654). "Salisbury
Disraeli, Isaac-, 1766-1848, geb. te Londen, vader van

bovengenoemde, studeerde te Amsterdam en Leiden, en vertrok in 1786 naar Frankrijk. Auteur van
Curiosities ofLitterature 4791-1834), dat M. samen met
Disraeli's biografie door *W.C. Taylor, hekelt in Idee
p. 654-656). In Idee 1280 neemt hi' Dis1279 (vw
raeli's artikel over de Nederlandse letterkunde uit
Curiosities ofLitterature over, waarbij hi' uitgebreid
kritiek levert op de wijze waarop Disraeli een oordeel velt over de Nederlandse letterkunde (*Marchand). Wanneer Disraeli bijvoorbeeld schrijft te
`walgen' van een passage in Vondels Verwoestjeruzalem, schrijft M.:
`Onder protest tegen 't woord walg, dat gevoeglyk
door: mishaagt zou te vervangen zyn, erken ik de gegrondheid dezer aanmerking. Maar ik ontken haar gepastheid als bydrage ter karakterisering onzer
Letterkunde, in den mond van iemand die 'n landgenoot is van den in Engeland nog altyd hooggeprezen
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Bunyan, e.d. De invloed van goddienery werkte altyd
en overal bedervend op letterkundige en wetenschappelyke ontwikkeling, doch 't komt me voor dat 'n Engelsman wel de laatste wezen mocht, die op ztilke
fouten aanmerking maakt. Walgt hem Gabrielspreek,
duizenden en duizenden veroorloven zich misselyk te
zyn van z'n Highchurch en andere engelse geloven,
die erger zotternyen in de wereld brachten dan onze
Vondel!' (vw vu, p. 661)
M. noemt hem verder in dit Idee `Onze ridder van
't smaak-acme' (vw vii,. 664) en in Idee 128i een

`verheven compilateur van curiositeiten' (vw VII, p.
667).
Marie Anderson schrijft in Uit Multatuli's Leven
(Utrecht, heruitgave 1981, p. 57), dat M. het hoofdstuk over 'genius' uit de Curiosities ofLitterature, met
`gaatjes heeft doorgekrabd'. *Churchill "Risler
Divagatien over zeker soort van liberalismus, (di-

vagatie = afdwaling, uitweiding) titel van een drietal
artikelen van M. die in 1870 in het maandblad Nederland werdengepubliceerd (VW V, p. 327-383 en 714).
Nadat M. op 5 juni 1870 in een brief aan *D.F. Tersteeg, hoofdredacteur van Nederland, de definitieve
titel had voorgesteld (vw )(Iv, p. 126), verscheen op
juli de eerste aflevering (187o, dl. p. 243-260). In
augustus en september volgden de tweede en derde
aflevering (dl. p. 405-432 resp. dl.
p. 95-108).
Daarna werd de reeksgestaakt omdat het blad niet
over voldoende fondsen beschikte (vw v, p. 645; cf.
brief aan Mimi d.d. juli 1870, vw m y, p. 141).
In het eerste deel van dezepolitieke beschouwingen, lezen we:
tiberaal zyn bestaat: in het voortdurend gemoedelyk zoeken naar waarheid, en in 't eerlyk toepassen van de verkregen
resultaten.' (vw v, p. 335)

En aan het slot van het derde deel:
`Maar, meen ik te horen, is 't liberaal aldus anderen
hun lapsus te verwyten? 1k hoop dat die vraag gedaan
wordt. 1k antwoord zo gaarne daarop. Ja, dat is liberaal! Want het liberalismus eist waarheid, en geen kwakzalvery.. Het liberalismus is geen zoetelende,
pluimstrykige, vals-liefkozende deerne, geen meretrix
blanda, die ieder streelt. Vryzinnigheid moet fors optreden, waar men haar koningin beledigt, die Waarheld heet.' (vw v, p. 381)
Djagarnaut-kar, kar van 15 meter hoog, met zestien

raderen van elk 2 meter doorsnee, waarop het afschrikwekkendegodenbeeld der Brahmanen
staat. Tijdens het traditionele wagenfeest in het IndischeJagganath in maart wordt de kar door 4200
bedevaartgangers getrokken. In het verleden werd
de kar no al eens over de samengestroomde mensenmassa heengetrokken. Op deze vernedering zinspeelt M. in Idee 834:
`Ik ken geen aristokratischer land dan 't onze. Maar
niet de zogenaamd hogere standen zyn hiervan uitsluitend oorzaak. De nederigste vigilant is wel Re-
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noodzaakt als Djagarnaut-kar te fungeren, wanneer ieder zich obstineert overreden te worden.' (vw iv, p.
563-564)

Djaksa, inlandse officier van justitie. De djaksa van
Lebak, Raden Astra Koesoema, ressorteerde rechtstreeks onder de assistent-resident. Hi' nam, als Javaan tussen de Soendanees-Bantamse hoofden, een
bijzondere positie in. In een aantekening bij de Max
Havelaar deelt DD. mee dat de djaksa zich ook door
zijn kleding onderscheidde (vw 1, p. 333). De djaksa
verzameldegegevens voor DD. Ook voor DD.' S voorganger Carolus had hi' al de overtredingen van de
inlandse bestuurshoofden onderzocht, het een
hem uiteraard nietpopulair gemaakt had P. van 't
Veer, Het leven van Multatuli,1979, p. 314-315). Van 't
Veer suggereert dat de djaksa waarschijnlijk ook als
tolk fungeerde, aangezien DD. zelf het Soendanees
van de klagers niet kon verstaan. "oeser-oeseran
Djalma, Indische prins, MI van de hoofdpersonages
uit de roman LeJuif errant (1845) van "Eugene Sue, op
wie `Mevrouw' SaIdjah vindt liken (Max Havelaar,
VW I, p. 243).
Djengis-Khan, ca. 1155-1227, Mongools vorst, bekend
vanwege zijn uitzonderlijke wreedheid. Zijn krijgstochten naar China, Rusland en Perzie kostten naar
schatting vijf miljoen mensen het leven.
*Timoer-Leng
Djimat, (Mal. talisman, magisch formulier of voorwerp) In een noot bij de Max Havelaar omschrijft M.
dit woord aldus:
Tjimats zyn briefj es of andere voorwerpen die uit den

hemel vielen om geestdryvers en boerenbedriegers
aan 'n geloofsbrief te helpen. Tout comme chez nous!
't Getal der leveranciers van Goddelyke Openbaringen
is zeer groot, en apostelen en profeten van deze soort
zyn in Azie nog altyd aan de orde van den dag. 't Verschil by vroeger eeuwen is maar dat ze tegenwoordig
wegens landlopery worden gestraft, en wel door dezelfde mensen die hun voorgangers in vagabondage
als Heiligen vereren. Ziedaar nu 'n stuitend gebrek
aan rym in myn oog!' (vw I, p. 335)

De regent van Lebak `geeft veel geld uit voor reiskosten vanpelgrims naar Mekka, die hem allerlei vodden van relieken, talismans en djimats terugbrengen' (vw 1, p. n6-117).
Doctrina et Amicitia, societeit Cdegrote club') in de
Kalverstraat bij de Dam in Amsterdam, opgericht in
1788. Droogstoppel laat Frits beloven het door hem
bij de Rosemeyers voorgedragen gedicht niet meer
voor te lezen, `-- althans niet voor hy lid van Doctrina wezen zal, omdat daargeen 'one meisjes komen –' (vw I,p. 37).

leerdheid te Utrecht, publiceerde o.a. De aanval van
een materialist (dr. LudwigBuchner) op het geloof aan God
besproken (Utrecht, 1874). Op 25 november 1874

schrijft V. Bruinsma M. naar aanleidig van Doedes'
werk:
'Maar ja, waarom weerlegt D.[oedes] u niet? Zou 't ook
zijn, omdat geen uwer werken in den titel blijk geeft
over God of godsdienst te handelen?' (vw xvn, p.135).
Twee jaar later schrijft M. zelf in een aantekening bij
Idee 887: Vaarom obespreekto – en verslaat! – de
hooggeleerde Doedes my niet. Dit zoud-i aan z'n God
– en vooral aan z'n traktement! – schuldig wezen,
dunkt me.' (vw iv, p. 709).

Does de Willebois, jhr. Pieter Joseph August Maria van der-, 1816-1892, werd in 1856 commissaris
van de koning in Limburg. In 1874 werd hi' minister
van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet
Heemskerk4874-1877). In 1877 werd hi' in de adelstand verheven. M. noemt hem in een brief aan C.
Vosmaer d.d. 25 juli 1874:
`De nieuwe ministerlyst... ik ken die menschen niet.
Maar eilieve, kent de Natie ze? Wat hebben ze uitgericht dat hun benoeming wettigt? Of komt dit er niet
op aan? Zie, ik zou begrypen dat men benoemde... laat
zien! "Liernur, of... neen, Liernur is genoeg. Maar van
der Does de Willebois? Wat heeft die man gedaan?
Wat gereinigd? Wat opgeruimd? Wat bemest? Wat bevrucht? Wat, wat, wat, al wat je wilt!' (vw xvi, p. 631)

Does-Scheltema, Maria P.W.C. van der-, "Constantijn
Dogmatiek, `Waar ge een godgeleerde hoort spreken
over dogmen... wees voorzichtig.', schrijft M. in Idee
loo (vw ii,. 331), en in Idee 1082:
`Men ziet hier alweer dat de dogmatiek meer invloed
heeft dan door velen geloofd wordt. Lang nadat ze
werd uitgeroeid, en zelfs daar waar ze nooit zeer diep
wortel schoot in 't gemoed van 'n byzonder persoon –
gelyk by juffrouw Pieterse het geval was – ontwaren
wy haar nawerking op de zeden.' (vw vn, p.11)

Dolland,John-0706-1781, afkomstig uit een familie
van makers van optische instrumenten. Hi' ontwikkelde de achromatische kijker. Zijn twee zoons, Peter(1731-182o) en John (overl. 1804) zetten zijn werk
voort.

In Idee 1o25, dat handelt over `specialiteiten', stelt
M. voor om een `plaatsing als hoogleraar in de astronomie te verzoeken voor 't haantjen op den Westertoren te Amsterdam, dat nu al zo lang – en wel
zOnder Dolland of "Fraunhofer –'t firmament heeft
aangekeken...' (vw vi, p. 317).

Domela Nieuwenhuis, Ferdinand-9 1846-1919, lutherspredikant, le de in 1879 zijn ambt neer, trad
uit de kerk en wijdde zich geheel aan het socialisme.
Doedes,Jacobus Isalk-, 1817-1897, hoogleraar godgeVan 1879 tot 1897 verzorgde hi' de uitgave van het
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tijdschrift Recht voorAllen.
Allen. Naar aanleiding van het
in dit blad verschenen artikel 'De Koning komt',
werd Domela Nieuwenhuis we ens majesteitsschennis in 1886 veroordeeld tot eenjaar gevangenisstraf;
hi' werd op 31 augustus 1887 vrijgelaten.
Hi'j was oprichter van de Sociaal-Democratische
Bond en de Bond voor Algemeen Kiesrecht, en was
van 1888 tot 1891 lid van de Tweede Kamer voor
Schoterland. Na 1891 ontwikkelde hi' zich steeds
meer in anti-parlementaire richting. Dit leidde in
1894 tot een schisma in de bond, en tot oprichting
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
(sDAP). In 1897 stichtte hi' een eigen or aan, De vrije
socialist.
Domela Nieuwenhuis' fascinatie met M.'s werk
stamt uit het midden van de jaren zeventig: hi'
maakte aantekeningen en excerpten, en noteerde citaten bij zijn lectuur (Lit. J. Meyers, Domela, een hemel
op aarde, Amsterdam, 1993, p. 53 en 63). In zijn Nog
godsdienst? Reeds godsdienst? es-Gravenhage, 1878) citeert hi' – tot rote verbazing van M. – uit Het Gebed
van den onwetende (vw lax, p. 189). In zijn autobiografie Van Christen tot Anarchist (Amsterdam, 191o) gaat
Domela Nieuwenhuis in op zijn kennismaking en
om an met M. Hi' ontmoette M. voor het eerst in
1886, na al enige tijd met hem gecorrespondeerd te
hebben. `Douwes Dekker nu was ongetwijfeld een
neurasthenicus en wij kunnen nog de woede niet begrijpen van zijn vrienden, toen indertijd dr. Swart
Abrahamsz dit konstateerde, want in de eerste
plaats moet elkeen dit bespeurd hebben, die ooit
met hem in aanraking is gekomen en in de tweede
laats is dat toch geen reden om er zich boos over te
P
maken?(a.w., p. 134). Over M.'s politieke invloed
schrijft hi': `als het mijukt
gel is binnen zoo korten
tijd het socialisme te doen in an vinden in een
land, welks bevolking niet gemakkelij k is in beweg
in g te brengen, dat komt dit mede door Multatuli,
den zaaier die uit in om te zaaien'. Hi' had `geestelijk den bodem losgemaakt, hi' had de geesten gerevolutioneerd en men ziet weer hoe degeestelijke
revolutie elke andere is voorafgegaan.' (a.w., p. 137138).
Toen Domela Nieuwenhuis in januari 1887 werd opgehaald om zijn gevangenisstraf te ondergaan,
droeg hi' M.'s 'Kruissprook' voor (a.w., p. 157).
Op 8 januari 1884 schrijft M. H.C. Muller over Domela Nieuwenhuis:
`Die arme Nieuwenhuis! Ik heb redenen om hem voor
'n braaf man te houden, en betreur de ydelheid van
z'n pogingen. Hy zal op drie manieren geslagen worden. 1° Door de bezitters. 2° Door z'n zoogene geestverwanten die hem slechts eeren zullen zoolang hy kans
ziet de verplichting der maatschappy te bespreeken
om ieder 't noodige te verschaffen. Hiermee zal hy wel
uitscheiden zoodra hy inziet dat daarby behoort opgeg
even te worden waar dat noodige vandaan moet komen?
Voeding op de school? Magnifiek! (...) «Wie zal dat betalen?» Zoo luidt het oude liedje, en de vraag is zoo
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gek niet! Ook ik doe haar! Met niet-socialisten heeft
D.N. de fout gemeen, deze eenvoudige vraag over 't
hoofd te zien, en z° altyd geld (ruilmiddel tot inkoop van genotsmiddel, conventioneel speelfiche) te verwarren met de aanteschaffen genotsmiddelen-zelf. (...) 't Plebs wordt altyd
beul van z'n weldoeners (...)' (vw xxm, p. 31-33)
Ook in enkele volgende brieven aan Muller schrijft
hi' dat hi' Nieuwenhuis `oprecht en wet-willend'
(vw XXIII, p. 242) vindt, maar dat hi' diens inzichten
niet deelt. In een brief van augustus 1886 stelt hi'
nogmaals dat hi' geen socialist is:
`Neen, socialist ben ik niet! Ik kan 't program van die
party niet onderschryven, (...) Niet alleen dat ik niet socialist ben, ik ben anti-socialist. De socialisten willen
den «Staat» almachtig maken, ik dring aan op de
meestmogelyke inkrimping der bemoeienis van 't
noodzakelyke kwaad dat men «Regeering» noemt.'
(VW XXIII, p. 651-653)
Aan C. Vosmaer schrijft hi' in september van hetzelfde jaar:
`D. 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 m.i. niet waar hy 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 0Afscheid aan de Kerk» gelezen?
Dat stuk is flink en fraai. 't Is te betreuren 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 pieteit 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 die «broeders» hem steenigen.'
(3 september 1886, vw xxm, p. 706)
M.'s afkeer van het socialisme komt duidelijk tot uiting in de advertentie die hi' op 15 november 1886
laatste in het Rotterdamsch Nieuwsblad radvertentie
P
5.), juist op het moment dat Domela Nieuwenhuis –
na zijn veroordeling we ens majesteitsschennis –
publieke steun van M. verwachtte. Domela Nieuwenhuis zag hierin een teen hem gerichte aanval (J.
Meyers, a.w., p. 153-155).
Bij de vijftigste verjaardag van de Max Havelaar, gaven Domela Nieuwenhuis en B. Damme de volgende vier Multatuliwerken uit:
Multatuli over de sociale kwestie, Geschiedenissen vanezag en drie sprookjes uit de Minnebrieven, Multatuli over
zeden, deugd en moraal en Multatuli over den godsdienst.
In 1913 werd aan deze serie Multatuli over vrije studie
toegevoegd.
In 1907 verzorgde Domela Nieuwenhuis de bloemlezing Het gulden boekje der vrijheid. Zijn artikel `Multa-
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tuli als ketter bij uitnemendheid' (1909) werd opgenomen in de Bloemlezing van B. Damme. "Multatuli-Commissie5.

Dominees, moderne-, *moderne theologie *Zaalberg *Me boom *Muurling *huisdominee

Domitianus, Titus Flavius-, 51-96, in 81 keizer van
Rome, zoon van Vespasianus, broer van Titus, zijn
voorganger. Regeerde als tiran,
werd vermoord. In
Idee432 lezen we over hem:
`De christenen houden niet van Domitianus, die hen
verbrandde en vechten liet met wilde beesten. 1k erken dat die behandeling onaangenaam is, en begryp
dus volkomen hun ingenomenheid teen dien man.
Maar wat ik minder begryp, is dat de christenen zo
dikwyls doen aan anderen, wat zy afkeuren in Domitianus.' (vw ii, P. 634)

Don Juan en Dimanche, parabel van M. in de Minnebrieven (vw ii, p. 9o-92), geschreven n.a.v. het blijspel
Don Juan (1665) van "Moliere. Bij Moliere is Don Juan
een grote heer, vrouwenversierder, spotter met God
en zijn geboden, onbeschaamd en gewetenloos. Tegen het einde van het verhaal besluit hi' zich aan te
sluiten bij de vromen, om op die manier on gestraft
zijn losbandige leven te kunnen voortzetten. Molieres toneelstuk is een aanval op de huichelende hofhouding. Daarnaast rekent het of met de aartsbisschop van Parijs, die de gelovigen verboden had de
uitvoering van Tartuffe bij te wonen, en met het parlement, dat de opvoering van dit stuk had verboden.
M.'s `DonJuan en Dimanche' is een variant op de geschiedenis van DonJuan: `het is goed dat ik geen
Moliere meer heb. Dan zou ik misschien naschryven, en dat verveelt me zo'. De arme Mr. Dimanche
komt met zijn kleermakersrekening, die hi' niet
kan betalen, bij de rijke Don Juan. Deze had echter
zo'n `plezier' in het praten van Dimanche, `dat hy
verzuimde te antwoorden op diens verzoek om betaling van de rekening', en hem in plaats daarvan onsterfelijkheid beloofde. Zo wordt ook M. geprezen,
maar brood op de plank is er niet.

DonQuichot, held uit de roman Don Quichot de la
Mancha (1605) van Miguel de Cervantes Saveedra,
(1547-1616, Spaans prozaschrijver), zeer gewaardeerd door M. die deze roman en de auteur ervan
verschillende malen bespreekt in zijn geschriften.
In zijn naschrift bij De Bruid daarboven vergelijkt M.
zichzelf met Don Quichot:
`Naief en oprecht als Don Quichot zelf, haakte ik naar
stryd, hoe ongelyker hoe liever. De ware overwinning
scheen my te bestaan in een onafgebroken reeks van
smartelyke nederlagen.' (vw in, P. 547)
Hij vervolgt:
`Arme, arme Cervantes! Ik weet wat het u moet
gekost hebben zo waar te zyn, en nog dagelijks
beleef ik, wat ook gyzeif beleefd hebt, dat men uw
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werk een grappig boek noemt...' (vw iii, P. 547)
In een noot bij dit naschrift voegt hi toe dat men
zich verist wanneer men Don Quichot interpreteert
als eenpleidooi teen `Dolend Ridderschap'. Wanneer dit de bedoeling van Cervantes geweest zou
zijn, zou het boek nooit zo'n klassiek werk geworden zijn:
`En dit is de DonQuichot, omdat er in geschetst wordt
hoe de wereld zielenadel bestrydt, en wat er geleden
wordt door de onnozelen die dit niet weten. Hetgeheel is an kreet van smart, waaraan wy dan ook den
humor te danken hebben, die 't doortintelt.'(vw III, p.
548)
Dat DonQuichot geen `ridder in letterlyken zin'
was, `blykt reeds hieruit, dat-i overal met bevreemding en als iets ongewoons wordt aangezien'. M.
merkt verder op dat het met Don Quichot gegaan is
als met vele meesterwerken: `veelgeprezen, slecht
gelezen':
`De neiging om zo'nprachtige sat re te verlagen tot 'n
common place-verhandeling van polemische strekking,
is karakteristiek-kranterig. De goede Cervantes heeft
geen zegen op z'n werk. Nog altyd deelt het in de wederwaardigheden van den held zelf, d.i. van den auteur, want hy was het!' (vw ill,P. 548)
In Over Specialiteiten schrijft hi':
`Zie eens dien Cervantes en z'n DonQuichot... 'n boek
dat ik liever zou wensengeschreven te hebben dan
den *Faust! (...) Wat moet hy gespleten en gebersten
geweest zyn, de vertrapte graankorrel Cervantes, om
dat boek te schryven, een der treurigste gedenkstukken van wat een mens lyden kan!' (vw v, p. 5o6).
In een aantekening bij Idee 363 omschrijft M. zijn
Woutergeschiedenis als een schets `van den stryd
tussen hoog en laag, tussen zieleadel en ploertery.
Wouter is een nieuwe – en betere! – Faust, een Don
Quichot naar dengeest.' (vw ii, p. 715). In Vorstenschool (vw vi, p. 57) noemt koningin Louise zichzelf
schertsend Donna Lodovica de la Mancha.
Het personage Sancho Pansa, knecht en begeleider,
type van de materialist, uit DonQuichot,
noemt M.
Ni in
een brief aan Tine d.d. 15 december 1845. In een
stortregen onderweg van Poerwakarta naar Gintoeng, waar *Gateau Teunisz woonde, moest hi' lachen om zichzelf en om zijn `Sancho van de historie'
(vw viii,p. 58o). In Idee 1249a schrijft hi':
`Er zyn weinig dichters en veel armen, waaruit voortvloeit dat niet uitsluitend 'n ho ere levensopvatting
oorzaak is van maatschappelyken schipbreuk. Dat de
Don Quichotten slecht afspelen, is waar, maar 't gaat
de Sancho'sgoddank niet beter!' (vw vii ,13. 449-500)
"Kälidäsa *Rossinant

Don Zefiro Bueno, (lett. goede, zachte zuidwestenwind) naam voor M. in de novelle `Idyll& van "Carel
Vosmaer.

Donders, Franciscus C.-0818-1889, Nederlands fysioloog en oogarts, stichter van het Nederlandsch
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gasthuis voor ooglijders te Utrecht. *Theodoor
Swart Abrahamsz en "Jacob Hendrik de Haas zijn
bij hem in de leer geweest.
Donders werd door zijn publikaties den van de weinige internationaal bekende Nederlandse wetenschappers, schrijft M. in een noot bij Idee 451 (VW III,
p. 398). *Kern
Doodstraf, In de Causerieen verklaart M. dat hi' onbekwaam is om een oordeel te vellen over de doodstraf
en hi' vervolgt:
'Wel heb ik medelyden met dat monster ("Tropmann]
maar ook met zyn slachtoffers, en met alien die van
dergelyke monsters 't slachtoffer worden kunnen, als
men ze niet uitroeit. Met welk recht betaalt men op
Java twee-en-twintig gulden voor 't doden van een tyer, als men terugschrikt voor 't zeerdoen van
g
m'nheer Traupmann? Is 't brood niet duur genoeg?
Moet zo'n 'are vyftig, zestig jaar lang mee-eten aan
den dis van 't mensdom, die toch al vry schraaltjes is
toebereid? Langer misschien, want twintig is hy pas,
en by 't zorgeloos gevangenisleventje kan-i 't best tot
honderd brengen. Ma men zo ruw omgaan met de gamelle van de maatschappy? Ik vraag maar, en beslis
niet.' (vw iv, p. 248)
Hi' gaat vervolgens in op de menselijke zwakheid,

die vaak als excuus wordt gebruikt om misdaden
enigszins te vergoelijken. Neen neen, die appelgeschiedenis ma nooit een b ast worden voor 't nageslacht.' (vw iv, p. 2.51). Misdadigers als Tropmann
de doodstraf geven, noemt M. uiteindelijk onbillijk, omdat er mensen zijn die veel grotere misdaden hebben gepleegd zonder daarvoor gestraft te
zijn:
`Een minister(...) die z'n plicht niet doet, vermoordt
s meer mensenheil,
allicht in eenpaar bureau-uurtje
meer levensjaren, dan alle verledene en toekomstige
rivaatmoordenaartjes met elkander.' (vw iv, p. 252)
P

Doolhof, het-, bedoeld is het `Oude Doolhof in Amsterdam aan de Prinsengracht, nabij de Looiersgracht. Opgericht begin 17e eeuw, bleef het tot 1862
in vrijwel ongewijzigde vorm bestaan. In een aantekening (uit 1872) bij Idee 357 deelt M. mee dat het
Doolhof niet meer bestaat en dat het in zijn kinderjaren al een `vry ouwerwetse inrichting' was waar
kinderen zich vermaakten':
`In den tuin, een soort van labyrinth, kon een zeer
klein kind met wat goeden wil zich verbeelden den
uitweg niet te vinden. Daar waren attrapes, mekaniekepoppen, optische fopperyen, capricieuse springbronnen die de wandelaars verrasten... een hele pret!
Onder depoppen speelden behalve de bovengenoemden[nl. de koningin van Scheba, Elisabeth van Engeland, 't besje van Meurs (Idee 357, vw II, p. 522)],
Goliath en David eengrote rol. Dat Doolhof was in
vroeger tyden by de Amsterdamse jeugd zeer populair.' (VW II, p. 714)

De beelden van David en Goliath uit het doolhof
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zijn tegenwoordig te zien in het pannekoekenhuis
van het Amsterdams historisch museum.
(Lit. P. Scheltema, Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam, dl. v, Amsterdam, 1863, p. 179194)
Doorenbos, Willem-0820-1906, studeerde klassieke
en oosterse talen, werd geschiedenisleraar en letterkundige te Amsterdam. Tot zijn leerlingen behoorden Kloos, Paap, Perk, Verwey en F. van der Goes,
wier letterkundige ontwikkeling hi' belangrijk
heeft beInvloed. Hi' publiceerde onder het ps. Keerom o.a. in De Nederlandsche Spectator. In 1866 besprak
hi' in dit tijdschrift M.'s Ideeen (6 ,januari p. 6-7 en 13
januari, p. 12-14). M.kreeg deze recensies toegestuurd door C. Busken Huet, en schrijft deze hierover:
`Die Mr Keerom schynt hoofdzakelyk te velde te trekken to en myn onkunde. Lieve god, kan ik 't helpen?
Ik ben niet eens doctor in hollandsche letteren, wat
dan toch al 't minst is, wat men, om niet geheel nien, wezen kan. En, komiek, by elke gelemendal te zy
enheid, of niet-enheid,
haalt hy menschen aan
geleg
g
van wien ik iets leeren kan. Van Socrates, van Buckle,
van Dr Waitz. Gut, dat wil ik graag gelooven. Maar
waarom zoveel leugens in zoo'n recensie? Heb ik Thorbecke aangevallen omdat hy van-1836-6o niets heeft geschreyen 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 ofatsoeno zou
komen van «facies» heb ik nu, erg onwillig, van Heer
Keeromgeleerd. (...) Keerom, de fyne, beschaafde, geleerde, wyze Keerom, die meent my te plagen door de
verklaring dat er menschen zyn (waaronder Socrates)
van wien ik nog wat leeren kan -zelfs die Keerom, hoe
vinnig ook gestemd, durft niet zeggen dat ik niet spellen kan, en mensch schryf zonder staart.' (brief 4 september 1866, vw xi, p. 675-676, 679)
In 1867 schreef Doorenbos een recensie van M.'s Pruisen en Nederland onder de titel `Multatuli en Bilder-

dijk... en over Een en ander naar aanleiding van
's Pruisen en Nederland' (De Nederlandsche
Bosscha
Spectator, nr. 14, p. io9-no). In zijn Handleiding tot de
geschiedenis der letterkunde (Arnhem, 1885, deel ii, p.
423) spreekt hi' over `Multatuli als profeet'. Hi' was
een van de ondertekenaars van het "Huldeblijk.
Dordtse Synode, hervormde kerkvergadering, gehouden te Delft in 1618-1619, waarbij de "Arminianen het pleit van de Gomaristen verloren, de
Remonstranten veroordeeld en de orthodoxe beginselengehandhaafd werden. Daarnaast werd beslon een nieuwe bijbelvertaling te maken: de
te
statenvertaling.
Bilderdijks Floris de v `betrappen' we 'op 'n complete
godsgenadelyke voorbeschikkingsleer, op onvervalste dordrechtery', aldus schrijft M. in Idee io58a (vw
VI, p. 583).
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Dorothea, naam van het zeilschip waarmee DD. op 23
september 1838 naar Indie vertrok. Zijn vader was
kapitein, zijn broer Jan stuurman (vw viii, p. 67);
DD. was lichtmatroos. Op 6 januari 1839 kwam het
schip te Batavia aan.
(Lit. P. van 't Veer, Het Leven van Multatuli 0979, p. 6567)

Dorp aan de grenzen, Het-, toneelstuk van "Jacob
van Lennep

Dorrepaal, G.L.-, den van de `mannen van zaken' uit
Samarang teen wie S.E.W. Roorda van Eysinga's artikel 'Solo en de resident Nieuwenhuysen' gericht
was. Dorrepaal werd beschuldigd van omkoping
van leden van de Javaanse rechtbank en van het
hoofd van deJavaanse politie. Hierop zinspeelt M.
in een brief aan Roorda van Eysinga d.d. 12 december 1870, waarin hij zijn standpunt over Vrije Arbeid – dat afwijkt van dat van zijn vriend – uit de
doeken doet:
`Wilt gy de Weledele Heeren Dorrepaal en consorten
tot prinsen maken? Dat is al te edelmoedig. En Jonathan & Co. tot magnaten? Neen! Laat Nederland en
hier en ginds blyven wat het is, tot op den stond der finale afrekening.' (vw )(Iv,p. 263)
Een jaar later schrijft hij Roorda van Eysinga over
deze kwestie:
`Meen toch in godsnaam niet dat de morele smet dien
gy op hem werpt, hem benadeelt. Dit is noch 'tgeval
in z'n eigen oog, noch in dat van den lezer. De
hoofdindruk is en blyft: sakkerloot, wat is zoo'n landhuurder, zoo'n particuliere industrieel een Piet! Hy
kan menschen doen verbannen!'(brief van 17 december 1871, vw my , p. 653-654)

Douwes, Cornelis-9 1712-1773, geb. op Terschelling,
wiskundige, examinator bij de Admiraliteit te Amsterdam, vangrote betekenis voor de zeevaartkunde. In 1747 stichtte hij de eerste zeevaartschool te
Amsterdam. Hi' werd bekend door zijn Zeemanstafelen en voorbeelden tot het vinden der breedte buiten den middag (1798).
M. roemt de logaritmentafels van deze `vader Douwes', naast die van "Callet.
In de in De Portefeuille gepubliceerde brief van M. aan
Taco H. de Beer, schrijft M. dat hij niet heeft kunnen
nagaan of Douwes z'n overoudoom is. Daarom moet
hij `zijn eigen Stamvader' zijn (vw XXI, p. 348).

Douwes Dekker, Auguste H.E.-,1850-1924, oudste
zoon van M.'s broerJan, makelaar in effecten te Batavia, trouwde in 1875 te Soerabaja met Louise Neumann(1844-1899). Hi' bestreed Eene Ziektegeschiedenis
van zijn neef "Theo Swart Abrahamsz in zijn brochure Aesculaap als caricatuurschilder. Bedenkingen teen
het artikel van Dr. Th. Swart-Abrahamsz over Multatuli
(Batavia, 1889). Hierin noemt hij het werk van zijn
neef een smaadschrift en verwijt hem onkunde.
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M. schreef enkele interessante brieven aan hem,

waarin hij onder andere zijn plannen voor een
machtsovername in Indie vermeldt(augustus 1874,
vw xvi,p. 593) en een cynisch verslag geeft over de
onthulling van het National-Denkmal (de Germania) te Rudesheim (28 september 1883, VW XXII, p.
754-755)-

Douwes Dekker, Catharina-, 30 september 1809 –10
december 1849, geb. te Hollum (Ameland), oudste
zuster van Eduard. Zij trouwde op 20 juli 1832 met
de scheepsgezagvoerder Cornelis (Swart) Abrahamsz(1802-1879). Zij kregen vier kinderen: Catharina(1835-1876), Anna (1837-1908), Sietske
(1842-1912), en Theodoor (1848-1912). In zijn brief
aan Tine van-8 november 1845 waarin DD. zijn familie beschrijft, noteert hijver
o haar onder meer:
`Ik kan u niets dangoeds van haar zeggen. Zij is geheel niet voor de wereld opgevoed maar zeer huishoudelijk. Gedurende de ongesteldheden mijner Moeder,
zorgde zij trouw voor ons, jongere broers, ik hield altijd veel van haar, maar eigenlijk meer als moeder
want tien jaar verschil is veel bij kinderen. Zij heette
Catharina;- uit overmaat van bourgeoisie noemde
men haar Kaatje, een naam waaraan ik altijd een verschrikkelijken hekel had en zij zelve ook.' (vw yin, p.
534-535)
Toen DD. met verlof naar Nederland kwam, was zij
overleden en was haar man inmiddels hertrouwd.

Douwes Dekker, Eduard-, (Multatuli) Amsterdam
(Korsjespoortsteeg 20) 2 maart 1820 – Nieder-Ingelheim 19 februari 1887. Zoon van Engel Douwes Dekker en Sietske Eeltjes Klein. Van 1832 tot 1835
bezocht hij de Latijnse school en van 1835 tot 1838
was hij werkzaam in de textielhandel van de heer
*Van de Velde. Met het schip *Dorothea vertrekt hij
op 23 september 1838 naar Indie. Op 4 januari 1839
kwam hij te Batavia aan waar hij op 14 februari voorlo pig wordt aangesteld als volontair op de Algemene Rekenkamer; in 1840 wordt hij bevorderd tot
tweede kommies ("Caroline Versteegh). In november 1842 wordt hij controleur te *Natal op Sumatra's
Westkust. Na zijn suspendering vanwege het "kastekort verblijft hij gedwongen te "Padang, waar hij
zijn eerste toneelstuk, De Eerlooze,later getiteld "De
Bruid daarboven schrijft (het op 14-jarige leeftijd geschreven drama in verzen, getiteld "Hector is verlorengeraakt).
Bij besluit van 13 september 1845 wordt DD. tot eind
december van dat jaar ter beschikking gesteld van
de resident van Krawang en toegevoegd aan de assistent-resident Dickelman te "Poerwakarta. Op to
apri11846 treedt hij te Tjiandjoer in het huwelijk
met *Everdina Huberta baronesse van Wijnbergen
(Tine). Op 18 mei 1846 wordt hij kommies op het residentiekantoor te "Poerworedjo; op 27 oktober
1848 wordt DD. benoemd tot gewestelijk secretaris,
tevens vendumeester, van "Menado. Op 8 oktober
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1851 wordt hi benoemd tot assistent-resident, tey ens `Magistraat en Kommandant der Schutterij', te
"Amboina.
Eind februari 1852 komen DD. en Tine op Ambon
aan. Op z4 juli vertrekt DD. echter met ziekteverlof
met zijn vrouw naar Europa; op eerste kerstdag ginen ze in Hellevoetsluis aan land. Vanuit Holland
g
maakt DD. in 1853 diverse reizen naar Belie en Frankrijk. Op 1 januari 1854 wordt zijn zoon Eduard
("Edu) geboren. *verlof
In mei 1855 zeilt DD. terug naar Batavia, waar hi' op
10 september arriveert. Op zz januari 1856 aanvaardt hi' het ambt van assistent-resident van "Lebak, waar *Brest van Kempen resident van Bantam
is. Na de affaire in *Lebak wordt hi' overgeplaatst
naar Ngawie. Op z9 maart 1856 dient hi' een aanvraag om eervol ontslag in. Dit wordt op 4 aril verleend.
Omstreeks 20 april vertrekken Tine en DD. met hun
zoontje uit Rangkas-Betoeng naar Serang, logeren
er korte tijd bij de resident, en reizen door naar Batavia. Een jaar lang probeert DD. nog werk op Java te
vinden. Hi' probeert bijvoorbeeld in het najaar van
1856 aan de slag te komen als huurder van een rijstpelmolen, maar dit mislukt (*Van Son). Na een kort
verblijf bij broer Jan te Kedong, gaat DD. op 3 aril
1857 aan boord van het stoomschip Koningin der
Nederlanden, dat hem van Soerabaja naar Singapore zal brengen, waarna hi' met een Brits schip
naar Suez zal varen. Tine blijft in Soerabaja achter
en op 1 juni wordt daar hun dochter Elisabeth Agnes Everdine (*Nonnie) geboren. DD. zou pas maanden later haargeboorte vernemen. Ondertussen
verblijft hi' in Marseille, vertoeft enkele maanden in
Duitsland en vertrekt in het najaar van 1857 naar
Brussel, waar hi' zijn intrek neemt in Au Prince Belge. Tine verblijft bij Jan tot zij in 1858 ook naar EuroP komt.
DD. ' S geldnood neemt in deze periode toe, en hi'
schrijft de *`Brief aan den Gouverneur-Generaal in
ruste', "Duymaer van Twist. Deze antwoordt niet;
DD.' s schulden worden uiteindelijk betaald door
Jan. Daarop vertrekt DD. in oktober 1858 naar Duitsland, waar hi' te *Kassel *Ottilie Coss ontmoet. In
augustus 1859 ontmoet hi' Tine met de kinderen in
Luik, waarna het gezin achtereenvolgens naar Vise,
Maastricht en Antwerpen gaat. Hierna logeert Tine
met de kinderen eerst bij haar zuster en zwager in
Den Haag, later bij Jan nabij Brummen. DD. vertrekt
op vrijdag 2 september naar Brussel en neemt opnieuw zijn intrek in Au Prince Bel e. Daar schrijft
hi' tussen 17 september en 13 oktober 1859 de "Max
Havelaar, die in 186o onder het pseudoniem "Multatuli wordtgepubliceerd. Ook zijn toekomstige werken zullen onder ditpseudoniem verschijnen. Al op
18januari schrijft DD. een rekest aan de koning, op 5
mei schrijft hi de tweede brief waarin hi zijn boek,
dat op 14 mei in de handel wordt gebracht.
In De Tijdspiegel van oktober 186o worth DD. ' S 'Brief
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aan den Gouverneur-Generaal in ruste'gepubliceerd, in april 1861 "Mjs mij de plaats, in juni de "Minnebrieven en in januari 186z Vrije Arbeid. De eerste
bundel "Ideeen verschijnt in 1862. In februari 186z
houdt DD. zijn eerste voordracht in de grote zaal
van Frascati te Amsterdam. Terug in Amsterdam,
woont hi' achtereenvolgens op de Botermarkt bij
"Lobo, in de Kalverstraat bij "Knobel, in het Poolse
koffiehuis, in het hotel Rondeel en op zolder bij
"d'Ablaing van Giessenburg.
Van april 1862 dagtekent de kennismaking met
*Mimi Hamminck Scheel. In 1864-1865 verschijnt
de tweede bundel Ideeen. In december 1865 deelt DD.
een "klap uit in Salon des Varietes en wijkt vervolgens in januari 1866 uit naar Duitsland. Op 8 maart
voegt Mimi zich bij hem; tot januari 1867 wonen ze
te Koblenz, waar DD. zijn *Van den Rijn-berichten
schrijft voor de Opregte Haarlemsche Courant. Van
Koblenz trekken zij eerst naar Keulen en daarna
naar Den Haag, waar op 22 februari 1869 Tine met
de kinderen zich bij hen voegen. Na het mislukken
van deze *menage a trois vertrekken DD. en Mimi begin april 1870 naar Wiesbaden (vw )(Iv, p. 71). Na een
kort verblijf aldaar verhuizen zij naar Mainz en
Gusta y sburg. In november 1870 keren zij weer terug
naar Wiesbaden om er tot 1879 te blijven wonen. Na
Tine's dood in 1874 trouwen DD. en Mimi op 1 april
1875 te Rotterdam. In augustus 1879 verhuizen ze
naar Geisenheim, waar ze blijven tot ze op zi mei
1881 het door "Ziircher betaalde huis in "Nieder-Ingelheim betrekken.
Na 1870 heeft DD. alle plannen een politieke en
maatschappelijk invloedrijke positie te verwerven,
opgegeven. Hi' beschouwt zichzelf voortaan als
schrijver. Evenals de voorgaande jaren staat de periode 1870 in het teken van rote armoede en problemen met depublikatie van zijn werken: zo
verschijnen de derde en vierde bundel Ideeen, Millioenen-studien,Nog-eens: vrye arbeid, Over specialiteiten met
G L Fungrote moeite en inspanning. Pas wanneer *G.L.
ke vanaf augustus 1871 uitgever van het merendeel
van zijn werken wordt, komt DD. ' S leven, door diens
voorbeeldige uitgevers-kwaliteiten, weer tot enige
persoonlijke en financiele rust. Hi' schrijft nog drie
bundels Ideeen.
Na de dood van Tine in 1874, wanneer ook *Van Vloten zijn felle aanvallen op DD. publiceert, stokt het
"schrijverschap. De voornaamste bronnen van inkomsten vormen nu de herziening van vroegere uitgaven en verscheidene lezingen-tournees door
Nederland. De laatste tournee eindigt op 31 maart
1881. Het jaar daarop wordt het voor DD. desillusionerende "Huldeblijk opgezet, waaruit nog eens
blijkt dat hi' in Holland nu voor goed is `geklassificeerd als 'n byna-niemendal' (vw XXII, p. 298). Zijn
laatste jaren brengt hij, in een zelfverkozen kluizenaarsbestaan in familiekring, te Nieder-In
door, waar hi'j veel tijd besteedt aan het voeren van
correspondenties met zijn vrienden.
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(Lit. De meestgedetailleerde biografie (tot 186o) is
Het leven van Multatuli, door Paul van 't Veer, Amsterdam, 1979; zie voor deze periode ook E. du Perron,
De man van Lebak, Amsterdam, 1937. De raadselachtige
Multatuli van W.F. Hermans (tweede druk 1987, Amsterdam)geeft een beeld van M.'s gehele leven; een
wetenschappelijke biografie ontbreekt nog)

Douwes-DekkerJr., Eduard-, Onder deze naam zijn
op p. 62 van Vruchten der philosophie, verhandeling over
de bevolkings-kwestie en de sexuele moraal van Charles
Knowlton (The fruits of philosophy: or the private companion of young married people (1832), vert. Rotterdam,
1880) op p. 59-60 vijfentwintig `aphorismen' en
`den epicuristische geboden om... gelukkig te zijn'
opgenomen. Deze geboden zijn herdrukt in Licht en
waarheid (31 december 1894), waarin echter het oorspronkelijke achtste gebod: `Uit den brandnetel een
draad halen om te weven; uit de dollekervel eengeneesmiddel' ontbreekt (vw xxv, p. 180-183; ook afgedrukt in De Multatulianen, p. 107). Dit werk wordt
toegeschreven aan *Edu.

Douwes Dekker, (Jan Pieter Constant) Eduard(Edu), *Edu
Douwes Dekker, Elisabeth Agnes Everdine-, "Nonnie
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echter voor velen nietgemakkelijk is om mede om te
gaan, dewijl hij zich maar niet verbeelden kan, dat
men hem niet altijd gehoorzaamt. (...) Hij spreekt
gaarne en goed, en heeft veel invloed op de menschen,
die hem kennen. Hij noemt de meeste menschen, als
hij familiair er mede is: <<j ongetj e.. (...) Vader spreekt
gaarne met dames en is, hoewel hij van het jaar 98 of
(reken eens welk een tijd) op zee heeftgezworven, zeer
beschaafd. Hij is goedhartig en zelfs al te week van
hart,- en daardoor ligt te misleiden, vooral door een
zacht woord. Als het mij voegt, u fouten van hem te
zeggen dan geloof ik, dat het- neen dat weet ik niet.'
(vw viii, p. 533-534)

Douwes Dekker, Engel-0842-1906, neef van DD.,
zoon van Pieter, vertrok in 186o naar Indie, waar hij
zich op de tabaksplantage van oom Jan voorbereidde op het groot-ambtenaarsexamen. Hij werd in
1873 controleur te Kedoe en in 1874 directeur van de
Nillmij (Nederlands Indische levensverzekering- en
Lijfrentemaatschappij). In 1881 keerde hij in ernstig
overspannen toestand met ziekteverlof naar Nederland terug. In oktober 1881 en in apri11882 bezocht
hij DD. en Mimi te Nieder-Ingelheim, waarna hij
weer naar Indie vertrok. In 1891 kwam hij voor de
tweede maal naar Nederland terug. Op deze reis ontmoette hij DD. ' S zoon *Edu te Milaan, die hij enige
financiele hulp gaf.
(Lit. Pee, Multatuli en de zijnen 0937 , p. 343)

Douwes, Engel-9 1787-185o, zoon van Pieter Douwesz
en Engeltje Dekker, de vader van DD. Van i800 tot
1807 was hij leerling aan de Kweekschool voor de
zeevaart te Amsterdam. Hij trouwde in 1808 op
Ameland met Sietske Eeltjes Klein (geb. te Hollum,
ca. 1781), die evenals hij doopsgezind was. Aanvankelijk noemde hij zich nog Engel Douwes, toen de kinderen waren geboren liet hij zich als Engel Douwes
Dekker inschrijven, waardoor zijn kinderen ook
Dekker als achternaam kegen. Op Ameland had Engel Douwes zich in de Franse tijd voornamelijk beziggehouden met de smokkelhandel op het Britse
eiland Helgoland of rechtstreeks op En eland zelf.
In een aantekening bij Pruisen en Nederland schrijft
DD. daarover:
`Myn vader heeft eens met zekere D. Visser (een soort
van Paul Jones op kleine Schaal; later was hy vredig
koopvaardyschipper, en voerde de Havana-packet) een
hun behorend schip losgemaakt «van de ketting» te
Enkhuizen, en onder 't vuur der kanonneerboot die
hen vervolgde, uit de haven en naar En eland gebracht.' (vw Iv, p. 96)
In 1817 vestigde Engel zich met zijn gezin in Amsterdam, van waaruit hij als scheepskapitein reizen ondernam naar Amerika's oostkust en Suriname en
later naar Nederlands-Indie. In 1838 nam hij zijn
zoon Eduard op zijn
schip mee naar Batavia.
DD. schrijft in zijn brief aan Tine van 5-8 november
1845 over zijn vader onder andere:
`MU n vader is inderdaad een achtenswaardig man, die

Douwes Dekker, Ernest Francois Eugene-08791950, zoon van Auguste, kleinzoon van DD. ' s broer
Jan. In 1899 vertrok hij naar Zuid-Afrika om daar in
de Boerenoorlog te gaan vechten. Over de ongerechtigheden op sommige particuliere landgoederen
schreef hij op jonge leeftijd Boek van Siman den J avaan. In 1912 richtte hij De Express o p, dat binnen het
jaar het meest gelezen blad van Java was. Het programma van De Express was van Indie een zelfstandige staat te maken. In 1912 werd hij tot gevangenisstraf veroordeeld vanwege een artikel, waarvan hij
de auteur niet wilde noemen.
Ernest Douwes Dekker was de belangrijkste oprichter van de Indische Partij; door zich een Aziaat te
noemen, wekte hij zowel haat als geestdrift op. Hij
stond daarnaast aan het hoofd van verschillende
scholen voor inheemsen.
In 1915promoveerde hij te Zurich tot doctor in de
staatswetenschappen met het proefschrift Die Grundla en der sogenannten hollandischen Kolonisation in SiidOst-Asien. In de eerste wereldoorlog reisde hij naar
En eland en Amerika, sloot zich aan bij de Brits-Indische opstandelingen tot hij in Hongkong, en later
ook in Singapore gevangen genomen werd. Hij
stond op de list om gefusilleerd te worden, maar
En eland liet hem gaan. In 1919 was hij in Indie terug, waar hij een jaar later wederom tot gevangenisstraf werd veroordeeld. In 1922 werd hij hoofd van
een la ere school te Bandoeng; in 1936 gaf hij lei-
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ding aan meerdere scholen met in totaa11300 leerlinen. Kort voor de tweede wereldoorlog werd hij
op last van het gouvernement naar Suriname gezonden. In 1946 kwam hij terug in Indonesia en nam de
naam Danudirdja Setiabuddhi aan.
Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog bekleedde hij
de functie van minister (zonderportefeuille) in het
kabinet Sjahrir.
Hij publiceerde zeer veel: toneelstukken, romans,
artikelen over handel, politiek, geschiedenis en Indie. Zijn Indie (Semarang, 1921-1922) werd het handboek van de Nationalisten.
Herinneringen aan hem zijn door F. Springer in
Over Multatuli (1984, nr. 12, p. a) en door H.J.C. (Poncke) Princen in Over Multatuli (1987, nr. 19, p. a.) beschreven.

Douwes Dekker, Guido M.G.-0883-1959, kleinzoon
van Jan. Streed evenals *Ernest F.E. Douwes Dekker
in de Boerenoorlog, werd hoofdonderwijzer en daarna ambtenaar te Bandoeng. Multatulist en verzamelaar van Multatuliana.

Douwes Dekker, Henriette Eduarda-, 1874-1935,
dochter van Engel, onderwijzeres, later inspectrice
van volkswoningen, propagandiste tegen het militarisme.

Douwes Dekker, Hugo C.-0863-194o, zoon van Jan,
assistent-resident. Hij schreef Het vonnis van Pater C.
lonckbloet over Multatuli herzien (' s-Gravenhage,
1895), waarin niet alleen "jonckbloet, maar ook
*R.A. van Sandick en *Theo Swart Abrahamsz worden bestreden.

Douwes Dekker, Jan-, 1816-1864, broer van Eduard,
werd stuurman bij de koopvaardij tot hij in 1851 tabaks-contractant in Rembang op Java werd. Hij
trouwde op 4 augustus 1843 met Wilhelmina Frederica Antonia van Leeuwen(1819-1846), hertrouwde
op 17 september 1849 met Louise Marie Elise Adolphine Bousquet (1826-191o), met wie hij negen kinderen kreeg, van wie er twee op 'one leeftijd overleden. Hij kwam in 1858 naar Europa en betaalde toen
diverse schulden van zijn broer Eduard. Hij woonde
tijdelijk te Delft, Brummen en 's-Gravenhage.
In november 1859 bracht hij het handschrift van de
Max Havelaar naar "J. van Lennep. In deze tijd logeerde Tine bij hem op zijn buiten De Buthe bij Brummen. In 1856 had zij ook al enige tijd bij Jan
gelogeerd, die toen te Kedong in de residentie Bowerno woonde.
Zijn relatie met DD., die sinds 1858 gespannen was,
verslechterde toenJan in 1860 poogde DD. ten gunste van Vrije Arbeid te laten schrijven (brief aan
Tine, 12 augustus 186o, vw x, p. 281-283). Maar na
mei 1862 —Jan woonde toen in het Willemspark in
's-Gravenhage — verbeterde hun relatie, en logeerde
DD. enige tijd bij hem (vw xy P. 541). In november
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1862 vertrokJan met zijn gezin opnieuw naar Indie
(vw viii,. z66, 685).
In een brief aan Tine d.d.-8 november 1845 wijdt
DD. slechts enkele woorden aan broerJan:
'MU n broeder Jan zoude nu moeten volgen die 31/2jaar
ouder is dan ik. Ik heb een uitstekend hoog idee van
hem, gijweet dat hij mijn vriend is. Ik mag dus niet
veel van hem zeggen om niet partijdig te wezen.'
(vw vm, p. 536)

Douwes Dekker, Pieter-, 1812-1861, broer van DD.,
werd in 1839 doopsgezind predikant te Woudsend
(Friesland) en in 1844 te Den Helder. Op 22 juli 1841
trad hij in het huwelijk met Maria (18°9-1871), de
zuster van zijn zwager Cornelis Abrahamsz. Zij kregen vier kinderen. Tijdens DD. 's verlofperiode in Nederland (1852-1855) was Pieter het enige nog in leven
zijnde familielid in Nederland (jan verbleef te Indie).
Toen DD. ill 1855 weer naar Indie vertrok, had hij
een schuld van f 1423,70 aan Pieter, en trachtte hij
wanhopig nog meer geld van hem los te krijgen
(brief van Pieter aan DD. d.d. 17 mei 1855, vw xxiv, p.
571). In zijn brief aan Tine van -8 november 1845
schrijft DD. over zijn broer Pieter:
`Deze is bijna geheel het tegenovergestelde van mij.
Hij was altijd bedaard en ik ondeugend. Hij heeft ijverig gestudeerd en zelfs te ijverig, want hij heeft er zijnegezondheid misschien bij ingeschoten. (...) 1k hoor,
dat hij zeer bemind is, maar niet heel mooi preekt,
wat de voordragt aangaat. Pieter was altijd braaf, geloof ik, maar ik kon niet met hem overweg omdat ik
mij verbeeldde, dat hij mij mijne gebreken te meesterachtig onder het oog bragt.' (vw vm, p. 535)
De tegenstelling tussen beide karakters is door DD.
verwerkt in de Woutergeschiedenis waarin de jonge
Wouter no al eens belerend wordt toegesproken
door zijn oudere broer, *Stoffel. `myn broer de domine had iets van Stoffel', schrijft DD. in een brief
aan Mimi d.d. 21 augustus 1864 (vw xi, p. 368).

Douwes Dekker, Willem-, 28 augustus 1823-1840,
jongste broer van DD., zeeman tot hij overboord
sloeg en verdronk in de Noordzee (vw wily P . 45, 79).
Over hem schrijft DD. in zijn brief aan Tine van 5-8
november 1845:
`Mijn jongste broeder, Willem, was 3 jaar jonger dan
ik. Die lievejongen is dood. Hij is op zijn 17ejaar in de
Noordzee verongelukt. Ik zal hem altijd blijven missen; hij was mijn makker, mijn protégé. Mij dunkt,
men houdt altijd meer van den zwakkeren, den jongsten. Hij was een opregte en,
jongdie tot alles goeds te
leiden was.' (vw vm, p. 536)

Douwes Dekker-Hamminck Schepel, M.F.C.
(Mimi)-, *Ha mminck Scheel, M.F.C.
Douwes Dekker-Post van Leggelo, Annetta Gerharda-,1870-1962,,
trouwde in 1896 met Eduard
Douwes Dekker Jr.("Edu). In 1939 publiceerde zij,

DOYER — DRIE

alsprotest teen Multatuli en de zijnen van Julius Pee
(Amsterdam, 1937), een lijvig boekwerk waarin zij
de nagedachtenis van haar man Edu verdedigt tegen recente aanvallen van Multatuli-bewonderaars.
De waarheid rond Multatuli en zijn gezin. Een antwoord
aan:Julius Pee, Menno ter Braak e.a. van de Schoondochter
('s-Gravenhage) is opgedragen aan mr. S. Tromp
Meesters, advocaat te Arnhem, die het boek aanvankelijk zou schrijven, maar die overleed voor de voltooiing ervan. Omdat Pee op een `gewetenlooze,
lafhartige wijze de eer van den overleden zoon van
zijn afgod [heeft] aangetast met nietsontzienden,
meedoogenloozen haat', besloot de `schoondochtee
het boek, waarvoor het meeste materiaal reeds was
vergaard, te voltooien.
In De waarheid noemt zij M. volstrekt ontoerekenbaar: 'Bezat ik daarvoor niet zoo vele, vele bewijzen,
dan zou ik hem een misdadiger moeten noemen'
(a.w.,. 78). Niets was voor M. zo onaangenaam, aldus de schoondochter, alsgeld te moeten uit even
aan zijn kinderen (a.w., p. 307). En hi' is voor zijn
kinderen een vloekgeweest (a.w., p. 318), zijn kracht
lag in het herhalen van onwaarheden (a.w., p. 327),
bijna al zijn geschriften zijn zelfpleidooien (a.w., p.
333). Ook Mimi krijgt een veeg uit de pan. Zij zou
het huis in Nieder-Ingelheim met winst verkocht
hebben en hetgeld voor zichzelf hebben gehouden
(a.w.,p. 39o). Tromp Meesters zou Mimi tedrieglijk, listig en baatzuchtig' genoemd hebben (a.w., p.
397).
Ter Braak noemt zij als prozaschrijver `deerlijk mislukt' (a.w.,p. 403); hi' heeft zich in de hele zaak
`klein, bekrompen en laf gedragen'. Zijn uitgave
van M.'s brieven aan. van der Hoeven, getiteld Multatuli en zijn zoon (1937), noemt zij gewetenloos (a.w.,
P
. 409).
In zijn Multatuli en de luizen (1940) schrijft Du Perron
over De waarheid: `Zo werd een dik boek over M.
emanerend van eengekwetste weduwe, een boek
dat de waardige uiting had kunnen zijn van een gegriefde vrouw, het ademloze gekwebbel van een verontwaardigde mevrouw; een loodzwaar boek vol
beledigd Fussoen; een boek waaruit, als Multatuli's
as volmaakt is opgegeten, de rose vampier stapt van
het verzadigd Damesfussoen, behangen met alle bijeengegraaide maatschappelike linten en rosetten.'
(a.w.,p. 6).
Doer, Abraham-,1795-1851, sedert 1828 doopsgezindpredikant te Amsterdam, leraar catechismus
van DD. Deze schrijft over hem in zijn lane brief
aan Tine d.d. 24-27 oktober 1845:
`Toen sprak ik op de catechisatie bijvoorbeeld, over
het doel der schepping, den val der eerste menschen
(...) het al of nietgeloofbare eener zoogenaamde VOorbeschikking, en al dergelijke onderwerpen, even vlug
als ik mijne werkwoorden conjugeerde, - evenzeer ten
genoege van mij nen eerwaardigen Leeraar (Ds. Do yer).' (vw viii, p. 502)
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Dozy, Gualtherus J.-0841-19n, promoveerde in 1867
op het proefschrift De oudste stadsrechten van Zwolle en
werd vervolgens hi' leraar te Deventer, Arnhem en
Leiden. In 1871 werd hi' redacteur van Onze Tolk,
waarin hi' M.'s Ideeen en V orstenschool (o.a. jrg. 4,
1872) recenseerde.
`t Is toch dom van me dat ik niet eerst Dozy gevraagd heb hoe ik m'n Han moet schryven?'
schrijft M. op 6 augustus 1873 aan G.L. Funke (vw
xvi,p. 121). "Dendera(h)
Drankgebruik, In een aantekening bij Idee 926
schrijft M.:
Vie met goeden uitslag den drankduivel bestrydt,
verdient 'n burgerkroon. 1k kan me - op 't uitroeien
van de gelovery na, die ook 'n soort van dronkenschap
is - geen nuttiger doelwit voorstellen.'(vw iv, p. 720)
Op verschillende plaatsen in zijn werk gaat hi' in op
hetgebruik en misbruik van drank. In de Causerieen
beschrijft hi' een drinkgelag te Batavia in 1839 of
1840, dat op het Molenvliet eindigt (vw iv, p. 154
e.v.; P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979, p.
76).
Het drankmisbruik van assistent-resident "Dickelman wordt in de verlovingsbrieven aan Tine beschreven. M.'s matigheid in drankgebruik zal uit
deze tijd stammen. In een brief aan C. Vosmaer d.d.
31 oktober 1873 schrijft hi': `Drinken namelyk staat
het denken in de weg' waarna hi' noteert dat hi' en
Mimi van zeer nabij de gevolgen van drankmisbruik hebben meegemaakt. Zelf is hi' 'altijd zeer
matig geweest, en ook in ander opzicht ingetogen,
buitengewoon ingetogen' en hi' gebruikt `sedert een
jaar of drie zelfs geen bier.' Juist het matig drinken is
eenpest vol ens M.; 'Leven de oprecht waarschuwende
dronkaards die in degoot liggen!' (vw xvi, p. 271).
Op 7 augustus 1872 dronk M. op de *AdolfshOhe echter toch eenglaasje portwijn met Mimi en Marie Anderson (vw xv, p. 302), en teen het einde van zijn
leven dronk hij, bij rote hitte, tijdens het werk aan
de `Laube', wel eens bier.
Dreyse,johann Nikolaus von-, * Chasse of A.A.
Drie, in de Pythagorese getallenmystiek het getal van
het volkomene. In de `vijfde geschiedenis van gezag'
zegt de dronken Philoinos, op we naar zijn maitresse, teen Hudoor: `Drie, Hudoor, drie!... de
meester heeft hetgezegd! Drie... heeft hy gezegd!
(...) Hy heeft gezegd: drie... drie... DRIE! En Philoinos
viel neder voor den derden keer op dien avond,
maar ditmaal bleef hy liggen. En hy is blyven liggen
tot op dezen dag.' (Minnebrieven, vw ii, p. 37). In Idee
1108 schrijft M. over dit getal:
`De uitdrukking: drie, byv. is voor beginnende denkertjes zinledig. Ze doen er altyd appelen en knikkers by,
en zyn dus hierin even dom als de Natuur zelf, die ook
niet werken kan zonder coefficient. oDrie» bestaat
niet.' (vw vii, p. 65)
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Drie schuintamboers, een veel gezongen volksliede, dat luidt:
j
`Drie schuintamboers,/Die kwamen uit het oosten, Drie schuintamboers,/0m zich wat te vertroosten ,
Van rombom, wat maal ik er om,/0m zich wat te
vertroosten, rombom.'
Op het Taal- en Letterkundig Congres te Antwerpen
van 1873 ("congres 2) droeg Beets een vers van Bilderdijk voor, waarover M. spot in Idee 1198:
`De heer Beets moest my eens 't majestueuze lied van
«drie schuin tamboers, die kwamen uit het oosten»
horen declameren! En dat is nog niet eens 't Mierschoonste der modellen van hokus-pokus-podzie die
ik zo indrukwekkend weet voor te dragen. «Tussen
peer en kaas» maken die dingen 'n mirobolant effekt.
By gelegenheid houd ik my aanbevolen.' (vw vii, p.
314)
Drift, M.'s boosheid over een recensie van "Qin de Amhemsche Courant, leidde in de Ideeen woo-loos tot
een betoog over de vraag of drift een bewijs van ongelijk is. Immers:
`Nietwaar, lezer,ge vondt het kinderachig in my,
kleingeestig en bekrompen, dat ik me boos maakte
over dat kleine stukjen in dat kleine krantje? Ge
meent dat ik me door niet voldoende gewettigde drift
vervoeren liet tot hetgebruiken van te scherpe uitdrukkingen? Tot 'n onbesuisd se fetcher [Fr. zich boos
maken] alzo, dat 'n polemisch standpunt bederft?'
(Idee loos, vw vi, p. 269)
Hi' komt tot de conclusie dat drift weinig te maken
heeft met het al dan nietgelijk hebben:
`Indien boos-worden een blyk ware van ongelyk, zou
zeker soort van lymphatici er goed aan toe wezen. (...)
ezus werd dikes is boos. Rodin in den «juif errant»
J
nooit. Tartuffe maar eenmaal, en wel op 't ogenblik
toen het tegendeel hem geen voordeel bracht.' (Idee
1000, vw vi, p. 267)
Droddebot, In de "Woutergeschiedenis gebruikt
Gerrits het woord droddebot voor het Franse droit de
bone:
`het een zoveel zeggen wilde als het recht om de brieven te doen afhalen van 'tpostkantoor. De briefbestellery liet in Wouters tyd veel te wensen over, en veel
kooplieden kozen dit middel om zich onafhankelyk te
maken van den duur en 'tgewicht der confidentien
die de zeer ongevleugelde boden des handels gewoonlyk met hun straatvrinden hadden te wisselen. (...) Het
afhalen der brieven voor de kantoren die droit de boite
hadden, behoorde natuurlyk tot de functien van de
«jongste-bediendeno 'n soort van loopjongetj es (...)'
(Idee 1218, vw vii, p. 387-388)
Op het gebruik van droddebot voor jeugdigen en droit
de bone voor volwassenen, zinspeelt M. in Idee 1252,
waarin hi'j klaagt over het niet volwassen worden
van de mensheid(*Flegeljahre). 'Is 't niet of het droit
de bone de wereld uit is(...)?' (vw vii, p. 505).
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Dromen, In een brief aan Mimi schrijft M. in de nacht
van maandag 27 op 28 juli 1863:
`Inje dagboek staat een droom, maar je vertelt hem
oomen
schuldig – ja, ja, dat is een
niet.Je bent my je
dr
schatting die je betalen moet. Ik droom zelden of
nooit, en dat spyt me. Die malle fantaisie behaagt me
zoo, dat springen van den geest over alle beletselen,
dat spotten met onmogelykheid, die zotte verbinding
van 't onvereenigbare. En, ik hecht aan droomen!
Want wat men droomt, was in 't gemoed, en 't vreemde lit alleen in de zamenvoeging. Nooit droomde
men, voor *Columbus en *Cortez, van Incas met 'n
kroon van veéren, maar daarna zal 't wel eens gebeurd
zyn dat men den koning van Spanje zoo'n kroon opzette, en *Montezuma of "Ataliba en Manco Capak
["Manco Ca ac maakte tot beschermers van 't alleenzaligm. geloof.' (vw xi, p.175)
Literaire dromen van M. zijn te vinden in Causerieen
(vw iv, p. 156-181) en in Millioenen-studien (vw v, p.
293-301). In haar dagboek beschrijft Mimi een
droom van M. over de rekenkamer, `daar is hi' altijd
nog vol van en spreekt er altijd van met genoegen'
(VW XV, p. 509-51o).
Droogstoppel, Batavus-, 'Ik ben makelaar in koffie,
en woon op de Laurier yacht No. 37.% Aldus luidt
de openingszin van de Max Havelaar (*Lauriergracht). De hier sprekende Droogstoppel is het type
van de vrome Nederlander die altijd bedacht is op
zijn eigen voordeel; een zakenman in hart en nieren. Hi' leeft keurig volgens de overgeleverde begrippen van fatsoen, zeden, godsdienst en politiek.
Aan Tine schreef M. op 13 oktober 1859: 'D. is een
type: duiten en de Heer (vw x, p. 77). In Van Dales
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal (1872) lezen
we bij Droogstoppel: `Scheldnaam, die vooral gehoord wordt sedert de verschijning van M.'s Max Havelaer [sic]'.
In Over viyen arbeid schrijft m. over zijn romanpersonage:
Troogstoppel nu – ik heb dien man gemaakt, ik heb 't
recht te zeggen hoe, wat en wie hy is – Droogstoppel is
degemene dief, minus den moed om in te breken.
Droogstoppel is de Farizeeer die weduwen en wezen
op-eet, en kushandj es toewerpt aan een eigengemaakt
godje dat hem helpt in de digestie. Droogstoppel is de
bloedzuiger die opzwelt van onrechtvaardig verkreen goed, maar een veerkrachtige magerheid bewaart
g
om zyn voze opgeblazenheid binnen te persen door de
enge poort. Droogstoppel is de femelende laffe gierige
schriftuurlyke gauwdief... Eilieve, ik heb vergeten te
zeggen of Droogstoppel liberaal of behoudend is... In
de Kamer heeft men degoedheid gehad deze gaping
aan te vullen. Liberalen hebben tot behouders gezegd:
-Gy Droogstoppel! En behouders hebben geantwoord:
-Droogstoppel, gy!' (vw II, p. 202-203)
Wanneer zijn vroegere schoolkameraad "Sjaalman
Droogstoppel vraagt hem te helpen met de uitgave
van zijn eerste boek, weigert Droogstoppel niet: het
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betreft een boek over koffie. Droogstoppel draagt
*Ernst Stern 'die een tint van letterkunde over zich
heeft', op het verhaal samen te stellen uit het pak
aantekeningen dat hi' van Sjaalman heeft gekregen,
en voegt daar zelf nu en dan een hoofdstuk aan toe
`om aan het boek een soliede voorkomen tegeven'
(Max Havelaar, vw I,p. 48-49). Ook voorziet Droogstoppel, waar hi' het nodig acht Sjaalman te corrigeren, het verhaal van commentaar. Zo schrijft hi' bijvoorbeeld bij de geschiedenis van "Saidjah en
Adinda:
`Ik zal beproeven niets van dien SaIdjah te horen, en
hoop dat de man gauw trouwt, als hy tenminste de
held is van de liefdehistorie. 't Is nog al wel van Stern
dat hy vooraf gewaarschuwd heeft dat het een eentonige geschiedenis wezen zal. Zodra hy dan later aan wat
anders begint, zal ik weer toeluisteren. Maar dat afkeuren van Bestuur, verveelt me byna evenzeer als liefdegeschiedenissen. Men ziet uit alles dat Stern Jong is
en weinig ondervinding heeft. Om de zaken goed te
beoordelen moet men alles van naby zien. Toen ik
trouwde ben ik zelf in Den Haag geweest, en heb met
myn vrouw het Mauritshuis bezocht. Ik ben daar in
aanraking gekomen met alle standen van de maatschappy, want ik heb den Minister van Financien zien
voorbyryden, en we hebben samen flanel gekocht in
de Venestraat – ik en myn vrouw, meen ik – en nergens heb ik 't minste blyk bespeurd van de ontevredenheid met de Regering. (...) Tegenover ons woont
een juffrouw, wier neef een toko doet in de Oost, zoals
ze daar een winkel noemen. Als dus alles zo slecht
ging als Stern zegt, zou zy er ook wel wat van weten,
en 't schynt toch dat het mens zeer tevreden is met de
zaken, want ik hoor haar nooit klagen. (...) Ook ziet
men daaruit dat er voor iemand die wil oppassen, in
dat land nog wel wat te verdienen valt, en dat dus die
Sjaalman ook daar al lui, pedant en ziekelyk geweest
is, anders zou hy niet zo arm zyn thuisgekomen, en
hier rondlopen zonder winterjas.' (Max Havelaar, vw I,
p. 232-233)
Nog overtuigder van Sjaalmans onjuiste voorstelling van zaken is Droogstoppel na een bezoek aan
eengewezen resident, die hem verzekert dat 'hy het
in de Oost altyd heel goed heeft gehad, en dat er dus
geen woord waar is al die vertellingen over ontevredenheid onder de bevolking.' (vw 1, p. 267). De resident blijkt Sjaalman gekend te hebben en schildert
Droogstoppel een zeer ongunstig beeld: de man had
altijd kritiek ,
schaakte vrouwen enz. Wanneer
Droogstoppel na dit bezoek aan de resident in een
rijtuig huiswaarts keert zegt hi':
`wat die paarden liepen! Op de Weesperstraat, waar 't
altyd zo vuil is, vloog de modder rechts en links huizen hoog, en, alsof weer 't spel sprak, daar liep die
schooierige Sjaalman, in gebogen houding, met gebukt hoofd, en ik zag hoe hy met de mouw van zyn
kaal jasje zyn bleek gelaat trachtte te reinigen van de
spatten. Ik ben zelden prettiger uit geweest, en myn
vrouw vond het ook.' (Max Havelaar, vw i, p. 269)

133

M. werd voor deze figuur geInspireerd door de Amsterdamse makelaar *Robert Vane. *sarcasme

Droz, Gustave-4832-1895, Frans schrijver die veel
succes oogstte met Monsieur, madame et bebe (1866).
`Gustave Droz is ryk, alleen door z'n Mr, Madame &
Bebe, dat toch maar 'n vodje is. Ik bend hem dien
rykdom niet, maar wel 't loisir dat hy zich daardoor
verschaffen kan.', schrijft M. in een brief aan G.L.
Funke d.d. 12 maart 1874 (vw xvI, P. 458). Zijn uit ever antwoordt hierop:
`Als Gustave Droz zijn Mr. Made et Bebe verstopt had
in een werk van 7 dikke deelen voorf 28.-, dan zou hi'
geen centime meer voor die schetsj es genoten hebben
dan betaald wordt voor zeer gewoon werk. Ditzelfde
geldt (...) ook van uw werk.' (13 maart 1874, vw xvi, P.
46o)

Drysdale, George-, auteur van *Elements of social science, orphysical, sexual and natural Religion.

Duclari, personage uit de Max Havelaar, eerste luitenant, commandant van het kleinegarnizoen te
Rangkas Betoeng tijdens het verblijf van Max Havelaar in Lebak. Gebaseerd op *Petrus Albertus Alexander Collard.
In afwachting van de komst van de nieuwe assistent-resident Havelaar, ontvangt controleur
*Verbrugge Duclari, Ten krachtig mens van dertigjarigen leeftyd en flinke militaire houding'
(vw 1,p. 72-73), in de pendopo. Duclari keurt Havelaarsgedrag of en vertrekt wanneer het gezelschap
arriveert:
`Duclari, die niet door zijn tegenwoordigheid in de
pendopo den schyn wilde aannemen als ware ook hy
aan de grenzen ter verwelkoming van den adsistentresident, die wel zyn meerdere doch niet zyn chef en
bovendien een gek was, steeg te paard, en reed door
zyn bediende gevolgd heen' (vw i, p. 75).
Enige tijd later maakt Duclari kennis met Havelaar
tijdens het middagmaal in het huis van de Adipati
(vw 1,p. 95). Ook is hi' samen met Verbrugge te gast
bij Havelaar, die hen na het middagmaal `trakteere
op een tafelgesprek ("Geoffrin), waarin hi' een en ander over zichzelf vertelt (hoofdstuk xi-m y, vw I.
121-185).

Duel, M. duelleerde in zijn jonge jaren in Padang, en
daagde eens alle officieren van het bataljon uit voor
een duel(P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979,
p. 144; cf. M.'s
' 'Brief aan A.C. Kruseman,
' vw Ix
, P.
148, waarin hi' tevens schrijft dat hi' nooit zijn sigaar liet uit aan tijdens een duel; zie ook Max Havelaar, ed. Hermans, ze druk 1987, p. 421). Ook zijn
alter ego Havelaar duelleerde verschillende malen
(Max Havelaar, vw 1,p.184).
In M.'s latere leven komen we het duel opnieuw tegen. Naar aanleiding van een beledigend stuk in Het
Nieuws van den Dag van 29 ijun 1881, eiste M. een duel

DUFAURE — DUMAS

134

met de schrijver ervan, *De Veer. Hi ' schrijft daarover aan G.L. Funke:
`Ik acht het duel 'n onmisbare zaak. D.i, als principe. Ge
begrypt dat ik niet elk duel goedkeur, Integendeel,
weinig duellen zyn gerechtvaardigd. Maar dit is iets
anders dan de kwestie of er niet 'n middel moet bestaan zich te verdedigen tegen kwajongens? II( meen
alle beschuldigingen die er tegen het duel-principe
werden en worden ingebracht, te kennen, en naar
myn oordeel houden zy geen steek. (...) Ik verzeker U
dat een duel (...) me niet alleen niet verschrikt, maar ('t
klinktgek) aangenaam toelacht. Ik houd ervan. Dit is
temperamentszaak, en een principe. (...) Sedert zeer
veel jaren deed ik 't niet, en dit bewyst dat ik niet toeof in m'n lust.' (17 augustus 1881, vw xxi, p. 404)
g
In deze brief lezen we verder dat De Veer zijn woorden had ingetrokken. M. vond dit terugkrabbelen
onvoldoende, maar kon maar een secondant vinden.
Daarbij werd hi' misselijk van de hele zaak.
In Idee 1038 deelt hi' mee dat F. Feringa in een
recensie van M.'s werken in De Vrije Gedachte, enkele
reels uit de Max Havelaar aangrijpt om een tespiegeling' over het duel te houden. m.'s reactie hierop
is:
`Dat myn levensloop en werken by voorkeur den tekst
leveren zouden tot een herhaling der sedert eeuwen tegen het duel ingebrachte bedenkingen, is wel de laatstegissing die in my opkomen zou.' (vw vi, p. 353)
Dufaure, ArmandJules Stanislas-, 1798-1884 beroemd Frans advocaat, herhaaldelijk minister. Verwierf door zijn welsprekendheid en moed grote
autoriteit. M. noemt zijn redenaarstalent in Idee 451
(VW III,. 97).
Duinlust, landhuis bij Overveen dat Abraham des
Amorie van der Hoeven in de zomermaanden huurde(P. van 't Veer, Het leven van Multatuli, 1979, p.11),
en waar de 'one DD. in 1833 te gast was. "Abraham
des Amorie van der Hoeven Jr.

Duitenplaterij, In Idee 1037 (1872) schrijft M.:
`Er heerst overal neiging tot scheef richten, tot verkeerd toepassen van opmerkzaamheid. Goochelaars
en 'n bekend soort vanpolitici weten hiervan misbruik te maken, en reeds jaren geleden brandmerkte
ik deze zeergewone en met den dag toenemende
oneerlykheid met den naam van duitenplatay.' (vw vi,
P. 351)
Hi' doelt hier op Over vryen arbeid (1862), waarin hi'
schrijft:
`Herinnertge u, Nederlanders, hoe men enige jaren
eleden u heeft beziggehouden met indisch muntstelsel
g
en duitenplaatjes? Däärover zyn wat verhandelingen gehouden, wat brochures geschreven! Dääraan is wat geleerdheid er redenary ten koste gelegd!' (vw II, p.199)
Deze zaak speelde zich of onder het kabinet Van
Hall-Donker Curtius(1853-1856). De muntwet voor
Nederlands-Indie werd op 1 mei 1854 (Stbl. no. 75)

ingevoerd. Hierbij werd de waarde van de Indische
munt definitief op een `zilveren standaard' gebracht, en werd het(minderwaardige) koperen geld
uit de circulatiegenomen W.A. Baud, De semi-offickle briefwisselingtussenJ .C. Baud en J. J. Rochussen 18451851, Assen, 1983, p. 20-27). De duitenplaterijkwestie
speelde in 1855. De levering van duitenplaatjes (voor
de aanmaak van Indische koperen pasmunt) was bij
openbare aanbesteding voor 875.000 aan de firma
P. van Vlissingen toegekend. Concurrerende inschrijvers voor de levering beweerden dat hier sprake was van voor de schatkist nadeligeoorloofd
, ong
gunstbetoon. Dit leidde tot `weinig verkwikkelijke
debatten' in de Tweede Kamer en veel persgekrakeel. Thorbeckepleitte tevergeefs voor een parkmentaire enquete; op 6 februari 1856 stelde Van
Hoevell de hele kwestie wederom aan de orde. "E. de
Waal *administratie van Indie *Septuaginta
(Lit. W.J. van Welderen baron Rengers, Schets eener
parlementaire geschiedenis van Nederland 1849-1891,
's-Gravenhage,1918, p.132-134)

Duizend en eenige hoofdstukken over Specialiteiten, Door acutegeldnood gedreven hoopte M. begin
1871 een feuilleton voor het tijdschrift Onze Eeuw te
leveren. Materiaal hiervoor – zoals blijkt uit zijn memoriaal – was al voorhanden (vw )(Iv,p. 264). De publikatie ervanging echter niet door, maar door
bemiddeling van *Van Plettenberg kwam het werk
op 3o mei 1871 bij de Delftse uit ever J. Waltman Jr.
uit(vw v, p. 481 e.v.). Een tweede, uitgebreide druk
kwampas in 1879 van de pers.
Met de oproep `De roeping van de mens is Mens te
zyn' eindigt M. zijn filippica tegen het soort `specialiteiten'(specialisten) dat zich van zaken buiten het
eigen vakgebied gelegen afsluit, en dat zich zo, aldus M. elk recht op bemoeienis met zaken van al emeen belang ontzegt. Hi' illustreert dit met de
levensgeschiedenis van lonker Frits' en in duizenden-MI soortgelijke geschiedenissen (in hoofdstuk vMy), die echter door de uit ever gesupprimeerd
zijn. Hoewel het werk specialiteit-bakkers, juristen,
straatvegers, wijsgeren etc. behandelt, is het vooral
een aanval op de Nederlandse politiek en de yolksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, die
slechts hun eigen kiesdistricts-belangen en stokpaardjes vertegenwoordigen, en het algemene
landsbelang verwaarlozen.

Duizend-en-een nacht, sprookjes van-, *Sindbad
de zeeman

Dulaure, Jacques Antoine-0755-1835, Frans revolutionair staatsman en schrijver. M. rekent hem in
Idee482 tot de grote denkers (vw in, p. 229).

Dumas(fils), Alexandre-0824-1895, zeer succesvol
Frans auteur van o.a. La Dame au Camelias (1848). In
een brief aan Tine d.d. 16 september 1859 schrijft M.
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dat Dumas fils voor zijn Pils naturel (1858) meer
dan ioo.000 francs heeft ontvangen (vw x, p. 51). In
Frankrijk worden 'de vodjes van Dumas-fils (...) aangenomen als wysgerige orakelspreuken', schrijft hi'
in Idee454 (vw III, p. 413). En ook in Nederland
neemt men genoegen `met stukken van zoontje Dumas en Scribe' (Idee957, vw VI, p. 153), waardoor
`pistoolschoten, bengaalsch vuur en dergelyke hulpmiddelen'gebruikt worden om het lezerspubliek tevreden te stellen (brief aan Roorda van Eysinga d.d.
to juni 1872, vw xv, p. 248). In tegenstelling tot
"Charles Paul de Kock, kreeg Dumas fils, 'die in z'n
prulwerk met <thaute morale» scherme, wel een
plaats in de Academie Francaise, aldus M. in Idee
1265 (vw VII, p. 587).

Dumas(Ore), Alexandre-0802,187o, zeer produktief Frans schrijver van o.a. Les trois mousquetaires
(1844, 8 dln.) en Le comte de Monte Cristo 0.-44-1-45,
(R
R
12
dln.).
Dumas' schertsende uitspraak 'Les Hollandais se
nourrissent de cornichons et degeniêvre! [Fr. Hollandersplegen zich te voeden met augurken en jeneverr noemt M. in Nog eens: viye arbeid (vw v, p. 408).
Dumas heeft eens verklaard dat hi'j een groot aantal
van zijn romans en drama's niet zelf heeft geschreven, maar slechts heeft ontworpen, waarna een ander het werk afmaakte. Dit soort samenwerking was
in de 19e eeuw in Frankrijk niet ongewoon. M. zinspeelt hierop in Idee 318, wanneer hi' de werkwijze
van de Tweede Kamer vergelijkt met die van Dumas: 'En let op, zulke muurlinger staatswysheid
wordt te berdegebracht, als 'n roman van Dumas,
met collaboratie.'(vw ii, p. 508). In een brief aan het
echtpaar Bremer-Snelleman d.d. 28 februari 1882
noemt hi' Dumas 'den boekenfabrikant met collaboratie' (vw xxi, p. 735).
M. heeft, toen hi' en Mimi in 1872. zelf met grote
geldzorgen zaten, met veel plezier aan Mimi het verhaal over Dumas"slangentijd' verteld. Dumas, zondergeld en inspiratie, schreef eens teen contante
betaling een feuilleton, dat vrijwel geheel geciteerd
was uit andermans werk (vw xv, p. 337-338).
*Franse rijmen

Dumonceau, Charles-, advocaat bij het Hof van Beroep te Luik, hield aldaar in 1869 lezingen over 'Het
Volk in de Oudheid' en 'Over het Volk en het Christendom'. in 1870 verscheen zijn Fleurs poetiques de la
Neerlande.
Dumonceau reageerde in 1864 op Nt. 's rede voor het
Internationaal Congres in het Koninklijk Paleis te
Amsterdam("congres 1.) met de woorden: 'Le gouvernement hollandais a ete attaque avec une telle vivacite,qu'il est necessaire que l'un ou l'autre
membre de cette assemblee veuille bien maintenant
entreprendre sa defense, afin que nous n'en emportionspas une trop mauvaise idee. [Fr. De Nederlandse regering is zo heftig aangevallen, dat beslist een
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van de aanwezigen in deze vergadering haar verdediging op zich dient te nemen, opdat wij niet
met een al te slechte indruk van haar zullen heeng aan]'.
M. neemt deze woorden over in Idee535, waarna hi'
schrijft dat niemand hierop heeft gereageerd. 'De
heer Dumonceau kanprecies geweten hebben, onder welken indruk de vreemdelingen Holland verlaten zouden.' (vw iii,p. 373; cf. Minnebrieven, vw II, p.
167).

Dunois,jean de-, ca. 1403-1468, de Bastaard van Orleans, streed met de Maagd van Orleans tegen de Engelsen, die hi' in 1455 uit Frankrijk verdreef. In Idee
1257 maakt M. gewag van het lied 'Le Beau Dunois',
datgezongen wend bij Napoleons bezoek aan Amsterdam (*Hortense de Beauharnais).

Du Perron, (Charles) Edgar-,1899-194o, Nederlands
schrijver, voorman van de groep rond het tijdschrift
Forum (1932-1935), 'de grootste, want voor zijn nage-

dachtenis meest effektieve, bewonderaar die Multatuli ooitgehad heeft' 0.j. Oversteegen, Multatuli en
de kritiek. Een bloemlezinguit de literatuur over Multatuli,
Amsterdam, 1970, p.130). Vanaf 1937 heeft Du Perron zich intensief met M.'s leven en werk beziggehouden. In februari van dat jaar schreef hi' te
Tjitoeroeg (in een maand) de biografie De man van Lebak. Anekdoten en documenten betreffende Multatuli, die
in november van dat jaar te Amsterdam verscheen.
In reactie op het bock Eduard Douwes Dekker van J.
Saks (Rotterdam, 1937) publiceerde hi' vervolgens
Multatuli. Tweedepleidooi . Beschouwingen en documenten
(Bandoeng, 1938) en De bewijzen uit het pak van Sjaalman. Nieuwe documenten betreffende de Havelaarszaak en
Lebak (Rijswijk, 1940). Du Perron publiceerde hierin
voor het eerst de afschrifen die M. als zijn bewijsstukken in de *Havelaarzaak had verzameld, alsook
andere archiefstukken. In 1940 verscheen verder van
zijn hand Multatuli en de luizen waarin Du Perron
zich in depolemiek tussen Ter Braak, Pee en de
Schoondochter("A. Douwes Dekker-Post van Leggelo) over *Edu men t. Een tweede druk van De man
van Lebak, waarin Du Perron in 1939-1940 gedeelten
van Multatuli. Tweedepleidooi en De bewijzen uit het pak
van Sjaalman verwerkte, verscheen in 1949. De overgebleven delen uit de laatstgenoemde werken verschenen onder de titel Multatuli's naleven (Bandoeng,
195o). In 1956 verscheen deel iv van Du Perrons V erzameld werk, dat deze beide omgewerkte edities, M ultatuli en de luizen en `verspreide stukken' (tijdschriftpublikaties) bevat. Als bijlage zijn de aantekeningen
van Du Perron voor een tweede deel van zijn Multatuli-biografie opgenomen, een werk dat onder de titel `Multatuli de schrijvee had moeten verschijnen.
Du Perron stond aan de wieg van M.'s V olledige werken, waarvan het eerste deel in 195o verscheen. In
1939 overlegde hi' met G. Stuiveling over een revolutionaire editie, waarin alle werken en brieven strikt
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chronologisch, dus door elkaar heen, zouden worden afgedrukt (Volledige Werken).
(Lit. J.H.W. Veenstra, Multatuli als lotgenoot van Du
Perron, Utrecht, 1979; Dik van der Meulen, E. du Perron. Een korte biografie, Den Haag, 1990)

Du in Andre Marie Jean Jacques-0783-1865, advocaat te Parijs, voorzitter van de Kamer van Afgevaardi den.
In zijn "'Van den Rijn'-bijdragen schrijft M. op 9
maart 1869 dat men Du in `voor verregaand gierig
hield'(vw xm, p. 395), in Idee 354 schetst hij een (fictieve) karikatuur van Du in die `zich kleedt als buitenman', om het waarheidsgehalte van karikaturen
onder de loep te nemen Mee 135, vw II, Ix 354).

Dupuis, Charles Francois-0742-1809, zoon van een
onderwijzer, hoogleraar te Parijs, aanhanger van Lalande, afgevaardigde in de Conventie en lid van de
Raad der vijfhonderd. In 1796 publiceerde hij L'Origine de tous les cultes, ou religion universelle (Parijs), waarin hij de religies trachtte te verklaren m.b.v. de
astronomie. M. noemt hem in Idee482 onder de grote denkers (vw iii,p. 229).

DuPuy de Montbrun, In Idee 489 noemt M. een lid
van de familie DuPuy de Montbrun als een onopvallende voorbijganger, nazaat van de adellijke familie
der Lusignans (Frans adellijk geslacht uit Poitou),
verwant aan het huis van Savo e. 'Men kan de familien vry nauwkeurig verdelen in twee soorten: vervallen hoogheid en geklommen laagheid.' , aldus M. (vw iji,
p. 235). Raymond Dupuy-Montbrun was de tweede
grootmeester der Hospitaalridders, vocht in Palestina(1180-12,60). Charles Dupuy, seigneur de Montbrun was aanvoerder der Hervormden in F rankrijk
(1530-1575).

Dupuytren, Guillaume-, *Orfila, M.J.B.
Duursma, Aaltje, geb. ca. 1850, een van de meer eenvoudige Multatulianen. Zij woonde in Drachten,
`adres Dirk Duursma C.41bij de sluis te Zuider
Dragten'. Zijontving van *H. Huisman de werken
van M. Na zijn dood wendde zij zich in maart 1873
tot M.'s uit ever G.L. Funke, met het verzoek om
toezending van de vijfde bundel Ideeen (vw xv, p.
663, zie ook de twee volgende brieven op p. 674 en
693). Haar onbeholpen schrijfstifi amuseerde Funke, die de brieven daarom aan M. ter lezing stuurde.
Deze reageerde in een brief aan Funke van 8 maart
1873: "n kurieus stuk! Laat 'n «schryver» eens
zooiets verzinnen! Daar zou zelfs de...geniale Multatuli tekortschieten.'(vw xv, p. 668).

Duviaal, *triviaal
Duymaer van Twist, Albertus Jacobus-0809-1887,
advocaat te Deventer tot hij 1843 als liberaal politi-
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cus lid van de Tweede Kamer werd. Onder Thorbecke werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van
Nederlands-Indie(1851-1856). Hi' verbeterde het
muntwezen, regelde de vrije handel in de Molukken en voerde het Regeringsreglement van 1854 in.
In de allerlaatste weken van zijn bewind was M. assistent-resident van Lebak en werd de "Havelaarzaak aan de ordegesteld. Hi' benoemde M., teen
het advies van de Raad van Indie in, wat later werd
ginterpreteerd als zou Duymaer van Twist met opzet M. hebben willen benoemen om de misstanden
Hermans, De raadselachtige
(
daar aan tepakken W.F.
Multatuli, ze druk 1987, p. 252-258 en de noot bij
zijn Max Havelaar-editie, 1987, p. 411). Hi' plaatste M.
over van Lebak naar Ngawi, nadat deze de regent in
staat van beschuldiging gesteld had op grond van
misbruik vangezag en knevelarij. Toen M. daarop
ontslag vroeg, verleende Duymaer van Twist dit,
zonder hem te horen ("kabinetsmissive). Ook later
weigerde hij M. te ontvangen (*Max Havelaar). In
Nederland teruggekeerd, werd hij in 1859 benoemd
tot Minister van Staat. Van 1858 tot 1862 was hij lid
van de Tweede Kamer en van 1865 tot 1881 lid van de
Eerste Kamer.
M. schreef hem direct na de Lebakzaak twee brieven.
De eerste bevatte een uitgebreide verantwoording
van zijn gedrag, maar werd nooit verstuurd ("Brief
aan degouverneur generaal Duymaer van Twist 1.).
In de tweede brief verzoekt hij om een gehoor. Hierop heeft Duymaer van Twist nooit geantwoord
("Brief aan de gouverneur generaal Duymaer van
Twist z.). Laatstgenoemde brief werd later in de Max
Havelaar verwerkt. In januari 1858 richtte M. zich opnieuw tot Du ymaer van Twist in zijn"'Brief aan den
Gouverneur-Generaal in ruste', die ook deze brief
onbeantwoord heeftgelaten. In 1858 heeft hij wel
een onderhoud met Duymaer van Twist, waarbij
deze hemf 5o geeft (ofleent?), maar voor M. loopt
dit op een teleurstelling uit P. van 't Veer, Het leven
van Multatuli,1979, p. 403-408). M. hoopte op een
aanbeveling voor een baan als klerk op het Franse
consulaat te Nagasaki. Nadat Duymaer van Twist
hem vele dagen op antwoord had laten wachten, berichtte hij dat de zaak hem toch bezwaarlijk voorkwam, omdat hij niet zeker wist of M. wel genoeg
Frans kende(Idee 95o, vw vi, p.146-147). Duymaer
van Twist werd voor M. steeds meer de belichaming
van alles wat verkeerd was in het Indisch bestuur
en de Nederlandsepolitiek. In een aantekening bij
de Max Havelaar schrijft M. over hem:
`Het was dezelfde Van Twist, die de door hemzelfafgeschafte wyze van werving voor 't indisch leger weer invoerde! De brave man meende dat zy oden toets der
zedelykheid niet kon doorstaan». Heel juist! Onnozele Javaanse jongens werden van Regeringswege door onderofficieren, met behulp van dobbelspel en... hoeren,
in 't net gelokt. Zeker, zeker dat kan inderdaad den
«toets der zedelijkheid» van den godvruchtigen Van
Twist niet doorstaan, Maar wel kon 't den «toets der
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zedelijkheid» van den godvruchten Van Twist doorstaan, die wyze van werving weer in te voeren en die man
is in Nederland ogeacht». Zal 't niet by zulke toetsverhoudingen weldra 'n eer worden, tuchthuisboef
te zyn?' (vw I, p. 355; *werving van inlandse soldaten)
In een noot bij Idee 534 spreekt hi' van 'den dorren
ouwerwetsen styven Van Twist, die niets begreep
dan wat-igister en verleden week ook gezien had'
(vw p. 442). Hij voerde de werving op de oude
manier 'heel in 'tgeheim' weer in (vw
P . 443) . In de
Minnebrieven maakt M. een berekening van wat een
gouverneur-generaal als Duymaer van Twist Indie
kost, wanneer men de knevelarijen te Lebak omslaat
over hetgeheel:
Tuizend miljoen guldens geldswaarde, die aan de Indische bevolkingwordt afgenomen, onder de regering van den Gouverneur-Generaal die zyn plicht niet doet.' (vw p.130) Hij
vervolgt:
`Ik wend my tot u, Mr Albertus jakobus Duymaer van
Twist. (...) Ik heb u herhaaldelyk geschreven. Gy wildet niet horen. Ik heb u tyd gegeven tot bekering. Gy
hebt u niet bekeerd. Het ogenblik is gekomen, dat ik u
zal aantasten zonder genade. (...) Ik kies u tot representant van 't stelsel van uitzuiging dat Nederland
zich omtrent dat land veroorlooft.'
Hierop volgen de vraagpunten aan de Controleur
(Minnebrieven, vw p. 132-133 en 143).
In zijn bericht "`Aan de Stemgerechtigden in het
kiesdistrikt Tiel'(7 oktober 186o) wijst M. op het feit
dat Duymaer van Twists `onstaatkundige regeling
der troons-opvolging in het Ryk van Banjermassing,
de hoofdoorzaak was van den opstand op Borneo'
(vw P . 438) . Bovendien hebben de door Duymaer
van Twistgenomen maatregelen tegen de Mekkagangers 'de kiemen van ontevredenheid en fanatismus' in indie gelegd, zodat `een aanmerkelyke
vermeerdering van leer en vloot noodzakelyk zyn
geworden, en millioenen schats vorderen om hetgeschokte gezag te handhaven' (vw P. 438). In Idee
300 hekelt hi' een circulaire van Duymaer van Twist
betreffende zeerovers:
`En nu weer de zeerovers. Ik verzeker u, dat zy zich
volstrekt niet storen aan enig «staatkundig principe»
(...) evenmin als zy zich stoorden aan de circulaire van
den Heer Van Twist die – als opperbevelhebber van de
land- en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop!
– hen te keer ging met 'n larmoyant beroep op de weldadigheid, precies als de juffrouw die 'r bestaan verloor, of haar eer, door onvoorziene omstandigheden.'
(VW P. 492)
Op 25 september 1860 kwam de Max Havelaar – zonder het echter bij naam te noemen – ter sprake in de
Tweede Kamer tijdens de debatten over de Troonrede. In een aantekening bij de Max Havelaar, schrijft
M. hierover dat Duymaer van Twist zich bepaalde
tot het `verwyt' dat hi'oveel
z
talent had en `dat-i
zwygen zou uit vrees voor den schyn van partydigheid'. En 'met zulkejongensachtige uitvluchten na-

men kamers en Natiegenoegen!' (vw I, p. 345-346 en
316-32.0).
In Over vryen arbeid valt M. Duymaer van Twist opnieuw aan (vw p. 189 e.v.): hi' laat hem zijn verontschuldigingen aan de koning aanbieden voor
zijn wanbestuur en `dien onnodigen oorlog op
Bandjarmasin die zoveel mensenlevens gekost
heeft' (vw II,p. 191). Aan het slot legt M. hem de volg
ende woorden in de mond:
`Vergeef me dit alles, o Keizer van Insulinde, en meer
nog, dat ik nu niet aanroer, omdat ik niet verstaanbaar spreken kan nadat ik lid ben geworden van de
Tweede kamer. Vergeef, vergeef, o Keizer, en laat me
terugkeren naar Deventer, waar ik een betrekking
weet te vervullen, die me beter past dan die van Landvoogd, en die ik nooit had moeten verlaten...' (vw II, p.

VW x, p.

191)

Zo had, aldus M., Duymaer van Twist kunnen spreken nadat hi' zijn brief van januari 1858 ontvangen
had, maar om `aldus te spreken zou die man een
held van deugd moeten zyn, en helden zyn zeldzaam' (vw II,p. 191). Op ii november 1873 schrijft hi'
G.L. Funke:
`Reeds in (60 of 61) zond v.Twist van Hoevell by me
met voorstel my met hem te verzoenen, voor Vryen Arbeid te stemmen, en dan zou by my aan 'n Kiesdistrict
helpen! Ik heb hem afgewezen.' (vw
p. 293)
In zijn naschrift bij Over vryen arbeid richt hi' zich
nogmaals direct tot Duymaer van Twist:
`Ik wend my tot u, MR VAN TWIST! Ik verneem dat gy in
die onzalige, vervelende, geheel beneden haar roeping
staande Tweede Kamer, enige provincieleden sleeptouwt, die uw koelheid nemen voor ernst, uw droogheid voor wysbegeerte, uw styfheid voor standvastigheid, uw zondeloos-achtigheid voor deugd. (...) En gy,
MR VAN TWIST, die aan het hoofd schynt te staan van
de Vry-arbeidsparty, dat is: van de clique der vry-arbeiders, gy die vrywilligen arbeid predikt voor den javaan, en niet vrywillig den arbeid volbracht, dien ik u
aanwees als voorgeschreven door eerlykheid, plicht en
eed... ik veroordeel by dezen uzelf tot dwangarbeid.
sla u het juk van myn geest om den nek, en span u in
het tuig van den ploeg waarmee ik de harde korst opscheur van domheid en vooroordeel. Ik zweep u voort
met den gesel myner verontwaardiging...' (vw p.
282-283)
In een aantekening bij Idee 121 vermeldt hi' dat Du
maer van Twist als afgevaardigde van Amsterdam in
de Tweede Kamer anders stemde 'clan 't belang van
die stad meebracht'. Dit is hem zeer kwalijk genomen 'door dezelfde mensen die hem z'ngewetenloosplichtverzuim in de Havelaarzaak zo hoog niet
aanrekenen' (vw p. 677-678). *an
(Lit. P.A. v.d. Lith, `Levensbericht van A.J. Duymaer
van Twist', in: Handelingen van de Maatschappij der N ederlandsche Letterkunde, 1890-1891, p. 1-11.5; j. Zwart,
Duymaer van Twist, een historisch-liberaal staatsman,
Utrecht, 1939; polemiek Hermans-Stuiveling over
M.'s benoeming in: Max Havelaar, ed. W.F. Hermans,
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1987, p. 411 en W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, ze druk 1987, p. 252-263; `Polemiek met Hermans', in: Over Multatuli,1982, nr. lo, p. 86-93)
Du se Herman van-0847-1899, zoon van de Vlaamse dichter Prudens van Du se journalist, conservator van het oudheidkundig museum te Gent en
vanaf 1895 adjunct-conservator van het Wapenmuseum te Brussel. Hi' schreef Gand monumental et pittoresque over zijn geboortestad, en werkte mee aan
verschillende dagbladen, waaronder La Flandre liberale. In 1868publiceerde hi' anoniem een Franse vertaling van M.'s Het Gebed van den onwetende.
Op 18 februari 1869 beantwoordt M. een brief van
Van Du se die hi' zestien dagen heeft laten liggen.
Hi' gaat in deze brief uitgebreid in op Het Gebed van
onwetende Csedert ik dat ding schreef, ben ik veranderd, ik beweer: vooruitgegegaan'), waarna hi' enkele woorden besteedt aan de vertaling ervan. Het
`geheel' acht hi' zeer goed, maar: `Misschien lit het
aan my, maar het verzenfransch is me tepompeus. Ik
kan ook Racine en Corneille niet slikken, ja Lamartine niet!'(vw xiii, p. 364).
D.V. & T.W. door m.gebruikte afkorting voor de taalkundigen *Matthias de Vries en "L.A. te Winkel, redacteuren van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
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Dwaling, Het belang van dwalen in de betekenis van
het zoeken naar waarheid, voor depersoonlijke ontwikkeling, wordt door M. meerdere malen aangeroerd in zijn geschriften. Idee zi luidt:
Vie veel gedwaald heeft, kan 't best den weg weten.
Ik zeg niet dat veel dwalen nodig is om den weg te weten. Noch dat ieder die veel gedwaald heeft, den weg
weet.' (vw ii, p. 314)
Over zijn eigen dwalingen schrijft hi' in Idee 20:
`Het kost my niet de minste moeite een dwaling te erkennen. Jazelfs, vaak doe ik 't gaarne. Maar dat is
waarachtig hoogmoed.' (vw II, p. 314)
In de Ideeen 144-149 wordt eveneens gesproken over
dwaling:
`Gewoonlyk geven we geen dwaling op, zonder daarvoor wel en deugdelyk een andere dwaling in de
plaats te hebben gekregen.' (Idee 144, vw II, p. 377)
En in Idee 146 schrijft hi': 'Al wat is, moet wezen.
Ook dwaling is nodig' (vw II, p. 378). Aan het slot
van Idee 149 geeft hi' aan hoe de lezer het begrip
dwaling moet interpreteren, want: "t Zou curieus
wezen als men myn Ideeen over de noodzakelykheid van dwaling (...), opvatte alsof ik party trok
voor leugen (...) Men is er toe in staat.' (Idee 149, vw
II, p. 381).
D.z.b.f.w., "Hallemannetjes

E
Eb, Tijdens de derde En else oorlog (1672-1674)
trachtte een En else vloot op Texel aan te meren.
Slecht weer verijdelde dit plan. Vol
de overlevering zou door ingrijpen van de Voorzienigheid de
vloed zijn uitgebleven, en duurde de eb `dubbel zo
lang', dus twaalf uur. Dit laatste wordt door Droogstoppel tot leugen bestempeld (Max Havelaar, vw I,
p. 16). 'De God van Nederland kwam my m'n twyfel
aan z'n wonderdadige eb inpeperen', schrijft M. in
de Millioenen-studien (vw v, p. 295), hiermee dus
Droogstoppels mening voor eigen rekening nemend.
Ebers, Georg Moritz,1837-1898, Duits romanschrijver, egyptoloog, hoogleraar te Leipzig. Zijn bekendste roman is Eine iigyptische Kiinigstochter (1864).
Injanuari 18791as Mimi M. Ebers' Homo sum (1878)
voor, dat door C. Vosmaer in den van diens `Vlugmaren' hogelijk geprezen was (vw )(Ix, 2,35, 237). M.
noemt het boek `ellendig'; Warda 4877) kon hij niet
uitlezen (brief aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch
d.d. januari 1879, vw xix, p. 657). Ook in een brief
aan W.A. Paap, die Ebers' romans had veroordeeld
in De Nederlandsche Spectator, verwoordde M. zijn afkeur van het werk van deze `knoeier'. Hij maakt echter een uitzondering voor Eine Frage (Stuttgart, 1881),
dat hij een `alleraardigst kunststukje' noemt, maar
waarbij hij zich direct afvraagt of het als kunststukje is geschreven of dat Ebers niet in staat is om 'sober, eenvoudig, waar te zyn' (vw xxi, P . 374; cf. brief
aan Funke d.d. 28 juni 1884 vw xxi, p. 353-357;
"Theocritus).
Edom, landstreek ten zuiden vanJudea in Arabie,
waarvan de bewoners Edomieten wordengenoemd,
en waar de zonen van Esau als vorsten heersten (Genesis36:19). M. laat de vrome *Agatha ter kerke gaan
en zingen: 'Want Edom en zyn vollick koen/Acht ik
gelyck myn oude schoen' (Idee 182, vw II, p. 397).
Deze reels zijn afkomstig uit de berijming van
psalm 6o van Petrus Dathenus. *joden
Edu, d.i. Jan Pieter Constant Eduard Douwes Dekker,
Amsterdam 1januari 1854 – Nice 4 maart 1930, zoon
van M. en Tine, stond model voor de kleine Max in
de Max Havelaar.
Sedert het vertrek uit Lebak in 1856 is hij vrijwel ge-

heel zonder zijn vader opgegroeid ("Everdina H.
van Wijnbergen). Slechts gedurende korte perioden
vervoegde M. zich bij zijn gezin: 'nog geen zeven
maal dertig dagen' aldus de Schoondochter in De
Waarheid aver Multatuli en zijn gezin (p.183). De familie
is bijeen in de perioden juli-au
1859 te Vise en
Maastricht(vw viii, p. 25); 15 januari tot 15 juni 1860,
10 december 1860 tot half februarii861, 5 november
1861 tot 20 januari 1862 en januari 1863 te Brussel;
aril 1863 logeert M. met Edu bij de fam. *Hotz te
Den Haag; oktober tot half november 1863 is de familie bijeen te Brussel; maart 1864 logeert het hele
gezin bij Hotz te Den Haag;;aril, begin oktober en
eind november tot 17 december 1864 weer samen te
Brussel; begin maart 1865 te Amsterdam (uitvoering
van De Bruid daarboven); eind september 1865 te Amsterdam. Edu blijft daar bij de familie van *David
Koning logeren tot 1 juli 1866. Zijn moeder ontvluchtte eind maart 1866 Brussel en nam met "Nonnie Naar intrek bij de uit ever "dAblaing
'
van
Giessenburg te Amsterdam. Edu bleef bij de familie
Koning logeren; op 1 1866
juli vertrokken Tine, Edu
en Nonnie naar Milaan (eerst wonende in de Via del
Circo(De waarheid over Multatuli en zijn gezin, door `De
Schoondochter',1939, p. 218), waar Edu twee jaar op
school (een dcole technique) zat (vw xi, p. 642, 702,
721, 731): `hij leert voor Ingenieur te worden' aldus
Tine, die zelf met Nonnie van november 1866 tot
april 1868 op het internaat Le Comte-Vigo (Via di Rugabella) werkte en woonde. Edu logeerde bij de Omboni's, bezocht na schooltijd vaak het museum van
natuurkunde (science naturelle) waar de directeur
hem 'voorthelpe, en het ziekenhuis, waar zijn 'Ilandigheid in het ontleden' opvalt (vw xi', p. 274, 705
en vw xm, p.124). Nadat Le Comtes internaat faillietgaat, woven Tine en de kinderen in een appartement aan de `Bastin diporta Garibaldi', nr. 1 (vw
xm, p. 51). In augustus 1868 bereidt Edu zich voor
op examens in de chemie en toelatingsexamens van
de gatijnse school' (vw xm, p.124). Daarbij heeft hij
dan nog zijn eerste betaalde baantje (De Waarheid, p.
226): op het bureau van een lapjeswinkel, waar hij
de Franse correspondentie kopieert. Hoewel hij de
toelatingsexamens voor de Latijnse school haalt, is
hij er niet school gegaan: men kon de inkomsten uit
zijn baantje niet missen. In november 1868 is Edu
dagelijk werkzaam in het museum, `om de praktijk
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te leren', waarbij hi' veel aanleg voor de wetenschap
toont(vw xi'', p. 205, 238 en 240). februari 1869
vertrekken Tine en de kinderen naar Den Haag
waar, samen met M. en Mimi aan de Zuidwest Binnensinge118 wonende, de tragische "menage trois
tot 1 juni 1870 duurde. Terug in Italie nemen Tine
en de kinderen hun intrek bij de familie Omboni te
Padua. Edu komt op een handelskantoor in Milaan
terecht, waar hi' de Franse correspondentie doet.
Van februari totjuli 1872 werkt hi' te Londen op het
bureau van een hotel. Na een kort bezoek aan M. en
Mimi(vw xv, p. 276 en 301) keert hi' terug naar Italie, waar hi' op kantoor komt bij de bankier "Blumenthal te Venetie. Van zijn inkomen, aangevuld
doorgeld van *Pot Teter leeft de familie. Na 1873
wonen zij aan de fondamenta Bollani no. 1059. Wanneer Tine in 1874 sterft, blijft Edu te Venetie bij de
bank, en is volgens de Schoondochter (De waarheid,
p. 280) dan inmiddels tot particulier secretaris van
de directie opgeklommen. In september 1877 komt
Edu naar M. en Mimi in Wiesbaden. Vol ens M.
moest Edu Venetie verlaten we ens financiele malversaties (vw xixP. 606), de Schoondochter vermeld echter dat Edu door M. een functie in Indie of
een studie aan een Duitse universiteit in het vooruitzicht werdgesteld, en daarom zijn baan had opgegeyen.
Edu arriveert te Wiesbaden met een vriendin, de
p.
`gravin Edelsheim von Berlichingen' (vw
722-725), die door M. de deur wordt gewezen. Op 29
november keert Edu terug naar Padua (waar de Omboni's wonen), nadat wasgebleken dat alle plannen
van M. op niets waren uitgelopen (zie M.'s brief aan
G.L. Funke d.d. 15 december 1877, vw xviii, p. 776786).
Edu leeft in Padua van journalistieke arbeid en bezoekt als toehoorder colleges aan de universiteit. In
augustus 1878 komt hi' via Parijs te Den Haag aan,
waar hi'j door oud Oost-Indisch ambtenaar Gerard
du Rij van Beest Holle wordt geholpen. Hi ' ontmoet
zijn vader in Delft op 12 februari 1879 (vw p.
671). Van het plan in Leiden medicijnen te gaan studeren komt niets terecht. Edu komt door bemiddeling van zijn vader wel te werken in het 'Museum
vanplastische leermiddelen' van "J. van der Hoeven
(mei 1879, zie vw
p. 649). In april 1880 krijgt
Edu f 500 van Van der Hoeven om in Italie 'kunstschatten' te kopen (De waarheid, p. 443). Vol ens M. is
hetgeld van Van der Hoeven gestolen om naar Italie
te vluchten(vw mx, p. 472). Edu keert terug naar Padua(Via Colmellon 484; zie VW XX, p. 523), waar hi'
wederom van journalistiek werk leeft en colleges
aan de universiteit volt,
g
met het plan arts te worden.
M. raakte steeds meer overtuigd van Edu's slechte
karakter, en omschreef hem eens als `zedelyk kleurenblind' en `krankzinnig slecht'. Na 1880 wenste
hi' niet langer met zijn zoons daden geconfronteerd
te worden; hi'j zag verlangend naar het bericht van
Edu's dood uit.

EDU - EDU

Als in september 1880 *Frederik Marius Bogaardt in
het Dekkersduin wordt vermoord, meent M. dat
zijn zoon de moordenaar is, en hi' meldt dit persoonlijk aan de Haagse politie. In 1891 schrijft Edu
twee ingezonden brieven aan het weekblad De tribune, die op 28 januari van dat jaar in een artikel, getiteld 'kermispree, de publikatie van M.'s correspondentie door Mimi, had bekritiseerd. In deze twee
brieven(afgedrukt in A.S. Kok, Multatuliana, Baarn,
1903, p. 67-72), schrijft Edu bovengenoemd artikel
met instemming te hebben gelezen. Hi' betwist
Mimi's eigendomsrecht op de door haar gepubliceerde brieven.
In juni 1891 keert Edu terug naar Nederland waar
hi' een baan tracht te vinden als journalist. Na het
behalen van zijn diploma Middelbaar Onderwijs A.
begint zijn carriere als leraar in de Franse taal: tot
1894 werkt hi' als tijdelijk leraar aan het openbaar
gymnasium te Rotterdam, daarna aan de HBS te Sappemeer. Op 22 september 1896 trouwt hi' te Foxhol
met Annetta Gerharda Post van Leggelo (1870-1962).
In 1903 behaalt hi' het diploma Middelbaar Onderwijs Frans B. waarna hi' in 1907 bij de HBS te Gouda
wordt aangenomen, waar hi' tot zijn pensioen in
1921 zou blijven werken.
Zijn haat teen zijn vader zou hem op de herdenkingsdag van de vijftigste verjaardag van de Max Havelaar in 1910 ("Multatuli-Commissie 5), hebben
doen uitroepen: 'Dekker was een ploert en deze hulde onwaardig' (aldus J.G. GOtze; zie j. Pee, Multatuli
en de zijnen,1937, p. 361).
In 1913 nemen Edu en zijn vrouw de verweesde kinderen van *Theodoor Swart Abrahamsz in huis. Na
zijn pensionering wonen zij achtereenvolgens te
San Remo en Nice, waar Edu op 4 maart 1930 overlijdt.
Evenals zijn vader, had Edu literaire ambities: naast
zijn journalistieke werk zou hi' toneelstukken hebbengeschreven. Zelf neemt hi' in een brief aan Sietske Abrahamsz de titel `Un so no' (zie Kortenhorst, `Een brief van Multatuli's zoon van 25 au ustus 1887' in: SIC, 1990, nr. 5, p. 60-75). Hi' hoopte
ooit een biografie van zijn moeder te publiceren onder de titel P osthuma (Pee, p. 341). De verwezenlijking hiervan bleef achterwege (*Douwes-Dekker Jr.,
Eduard).
De correspondentie tussen M. en zijn zoon, waaruit
hun slechte verstandhouding nog eens blijkt, zou later leiden tot een der meest beschamendepolemieken in de Nederlandse literatuur W.F. Hermans, De
raadselachtige Multatuli, 2e druk 1987, p. 202). Julius
Pee beschrijft in zijn Multatuli en de zijnen Edu als
een leugenachtig monster, vrij algemeen gehaat
door familie, collega's en oud-leerlingen. Edu's weduwe schreef onder hetpseudoniem 'De Schoondochtee daarentegen in haar De waarheid over
Multatuli en zijn gezin in de meest lovende termen
over hem, wijst op M.'s abominabele vaderschap en
neemt haar echtgenoot in bescherming teen Du

EDUARD — EIBESSIUS

Perron en Ter Braak, die Pee bijvielen. *Annetta G.
Douwes Dekker-Post van Leggelo
Eduard van Engeland, Eduard I, 1239-1307, koning
van Engeland 1272-1307, afstammeling van het Normandische huis. Hi'j voedde de zoon van Floris v,
jonkheer Jan, op. 'Tot schoonzoon en werktuig',
schrijft M. in Idee 1055a. Het bericht, dat Floris zijn
onechte zoon, Witte van Haemstee, tot zijn opvolger wilde benoemen, zou Eduard niet bevallen hebben:
`Dat alzo Eduard van Engeland – de ware is cui prodest
van 't crimen! – kan beschouwd worden als de hoofdaanlegger van 't stuk.' (vw vi, p. 544)

Bedoeld is hier de moord op Floris v (1296) en het gelijknamige toneelstuk van "Bilderdijk hierover.
Eeden, Frederik van, Haarlem 1860 -Bussum 1932,
arts, romanschrijver. Onder het ps. Cornelis Paradijs publiceerde hi' in De Nieuwe Gids parodierende
gedichtj es op de huiselijke en stichtelijke gedichten
van die tijd. In 1898 stichtte hi' de idealistische
woon- en werkgemeenschap 'Walden' te Bussum.
In een brief aan. Ziircher d.d. 7 februari 1886 (vw
XXIII,. 566) schrij ft M. vol lof over Van Eedens Grassprietjes (1885), en De kleineJohannes (in De Nieuwe Gids
in 1885; in boekvorm verschenen in 1887).
Nadat M. en Van Eeden enkele jaren met elkaar
gecorrespondeerd hadden, ontmoetten zij elkaar
in mei 1886 te Nieder-Ingelheim, toen Van Eeden
uit Italie terugkeerde van zijn huwelijksreis.
(Hi' was getrouwd met Martha van Vloten, de dochter van M.'s aartsvijand "J. van Vloten.) "Pietje en
Mietje
Een en ander over Pruisen en Nederland, "Pruisen
en Nederland
Eenhonderd Roe, herberg bij Sloterdijk, aan de trekvaart van Amsterdam naar Haarlem,genoemd in de
Woutergeschiedenis (Idee 1275, vw vii, p. 631). Later
vertrok er de eerste trein naar Haarlem, tot het station aan de Willemspoort gereed was. De Tweehonderd Roe was een halte van de trekschuit bij Halfweg
en de DriehonderdRoe een uitspanning bij de Amsterdamsepoort in Haarlem.
Eerens, Dominique Jacques de, Alkmaar 1781– Buitenzorg 1840, beroepsmilitair, vanaf 1836 gouverneur-generaal van Nederlands-Indie. In de
Causerieen noemt M. hem, wanneer hi' schrijft over
zijn verblijf op Batavia:
"t Waren vrolyke dagen! De generaal Eerens waspas
gestorven en de graaf Van Hogendorp was, by absentie
van den heer Merkus, aan 't bestuur. Maar niet daarom was 't zo vrolyk op Batavia. Wy waren jong!' (vw
iv, p.154; M. dateert deze geschiedenis in het voorjaar
van 1839, dit za11840 geweest zijn)
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Eerloze, de-, titel van een toneelstuk van M. die hi'
later omdoopte tot *De Braid daarboven.
Eerste Internationale, De-, socialistisch arbeidersverband, opgericht in 1864 te Londen vol ens het
programma van Karl Marx, na afwijzing van het anarchistisch ontwerp van Mazzini. De organisatie
werd in 1872 in twee partijen gesplitst, na de *Commune van Paris en
en werd in 1877 opgeheven.
Eerzucht, In Idee528 schrijft M. over eerzucht:
`E erzucht? Ja, om goed te doen! Ik voelde de eerzucht
om enige honderden schelmen te straffen, hun 't onrechtvaardig verkregen goud of te nemen, of hen te
doen boeten voor wat er door anderen werd misdreven onder hun toelating. Gewone eerzucht, ambtsbejag, zou bespottelyk wezen in Nederland, waar we
dagelyks de nietigste personen zien omhoog tillen, en
op zetels plaatsen, die ingenomen moesten worden
door mannen van bekwaamheid en karakter. (vw in,
I) . 354)

Eeuwigheid, "onsterfelijkheid
Effen,Justus van-, 1684-1735, gaf van 1731 tot 1735 De
Hollandsche Spectator uit, een moralistische periodiek
mettypische Verlichtingskenmerken naar het Eng
else model van Joseph Addison en Richard Steele.
Het blad werd spoedig nagevolgd door tal van 'spectatorialegeschriften'.
m. prijst Van Effen in Idee 442:
`Als den lezer de Spectator van Van Effen bekend is,
zal-i zich herinneren dat daarin voorkomt de heel aardige beschryving ener burger-vryaadje. Ik houd die beschryving voor echt, en vergeef onzen Justus
makkelyker 't afluisteren dan 't verzinnen. 't Eerste is
nagenoeg geoorloofd, ja zelfs byna plicht in iemand
die mensen bestudeert om Spectators of Ideeen te
schryven. (...) Ik spreek dus Van Effen vry van onbescheidenheid, maar erken enigszins jaloers te wezen
op de gelegenheid die by schynt gevonden te hebben
tot nauwkeurige waarneming.' (vw II, p. 646)

turger-vryaadje' betreft de liefdesgeschiedenis
tussen Kobus en Agnietje, den van Van Effens bekendste zedenschetsen.
Het

E.H.V.W., initialen van *Everdina Huberta van Wijnbergen (Tine), M.'s eerste vrouw. M. droeg zijn Max
Havelaar aan haar op, waarbij hi' alleen haar initialen vermeldde. Pas in de vierde druk uit 1875 – de
eerste door m.gecorrigeerde druk –, wijzigde hi'
deze initialen in haar volledige naam; zijas
w toen
net overleden.
In het twaalfde hoofdstuk van de Max Havelaar zegt
Tine dat haar man, Havelaar, deze letters vertaalde
als: `Eigen haard veel waard' (vw 1, p. 154).
Eibesius, ps. waaronder E.J.B.Schonck het boek De
Vermakelyke slaa-tuintjes. Ad fidem veterum membra-
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narum sedulo caste gad curis Aebesii (Utrecht,1775) publiceerde. Het is eenparodie op heruitgaven van
Griekse en Latijnse auteurs, die vaak met geleerde
noten werden overladen. Deze verzameling straatliedjes, uitgegeven als een klassieke tekst met geleerde aantekeningen naar het model van de Franse
schrijver Saint-Hyacinthe, werd opgedragen aan 'de
jone
critici'.
g
M. vraagt op 4 augustus 1875 P.A. Tiele inlichtingen
over dit boek. Hi' noemt daarbij zijn eigen uit
J.C. ten Bosch) en schijft
(ps. Eibes, 1775, Utrecht:.C.
rd er het te betreuren dat het commentaar 'hoe zot
ve
ook te-pas gebracht, werkelykgeleerd is: `Onze tegenwoordige «bezorgers» van klassieken zyn wel zot,
maargeven een blyk van geleerdheid - de weinige
uitzonderingen niet te na gesproken.' (vw xvii, p.
767). In een noot uit 1876 bij Idee 413 noemt hi' het
boek een `aardige persiflage op litterarische kwasi
geleerdheid', maar niet ' zoe genoeg :
`De beunhazen in litteratuur die 't Publiek diets maken dat ze wat degelyks verrichten door 't «uitgeven,
bewerken, kommenteren en annoteren» van meesterstukkken, verdienen andere oorvegen!' (vw Iv, p. 689)

Eindrijmen, *Franse rijmen
Elberfeldse wezen, de-, het verhaal van de bidstonden van 6 tot 13 januari 1861, waaraan de suppoosten
van het stadsweeshuis te Elberfeld deelnamen vanwege de lichtzinnigheid van de aan hun zorg toevertrouwde kinderen. Dit Verhaal eener geestelijke opwekking, die onder de weeskinderen in het stads-weeshuis te Elberfeld, in de laatste weken heeft plaatsgegrepen (1860)

EINDRIJMEN — ELIA

Het werdgeschreven door de Engelsman George
Drysdale, oprichter van de En else Malthusian
league (*Malthus), en in het Nederlands vertaald
door "C.H. Eshuys, onder de titel De Elementen der sociale wetenschap. De oplossing van het maatschappelijk
vraagstuk, door een doctor in de geneeskunde.Vrij naar het
Engels.

In een aantekening bij Idee 202 schrijft M. over dit
bock:
`Behoudens zeer vele aanmerkingen die ik op dat
werk te maken heb – ik verzet my namelijk ten sterkste teen de slotsommen van den my zeer antipathieken schryver – noem ik zijn Elements een der nuttigste
boeken die ooit verschenen.' (vw II, p. 686)
Hij vermeldt hierbij dat de Duitse vertaling, Grundziige der Gesellschaftswissenschaften, oder physische, geschltichtliche and natiirliche Religion (naar de 9e Engelse
druk), `slechts f1,5o' kost. Verder schrijft hi' dat het

bock druk besproken werd (aantekening uit 1879).
*voorbehoedsmiddelen
Eleonora van En eland hertogin van Gelre, overl.
1355, echtgenote van Reinoud II (over1.1343), moeder van Eduard van Gelre. Vol ens de overlevering
werd zij door haar echtgenoot verstoten toen haar
vader, Eduard II van En eland zijn schulden aan
hem niet kon betalen.
In de Minnebri even verhaalt M. haar levensgeschiedenis, waarvoor hi' citeert uit Eduard van Gelre, een
dichtstuk van "J. van Lennep uit 1847 CHy [Van Lennep] zal er niet boos om worden, dat ik ditmaal wat
van hem neem.').
Nadat haar man haar van melaatsheid had beschul-

digd, ontblootte Eleonora tijdens een feestmaal
werd vertaald door "T.M. Looman en uitgegeven
haar bovenlijf om de beschuldiging van haar man te
te ghem toedoor *H. HOveker te Amsterdam. M. vroe
weerleggen. M.'s reactie hierop luidt:
drukken
stemming om het verhaal integraal
ofin
la, ik begryp hoe er ogenblikken komen, waarin men
de Ideeen. 'In weerwil van den la en prys van dat
alien schroom ter zyde zet, den mantel wegwerpt, het
werkje, is het niet genoeg overal gelezen, en ik ontvoorkleed wegscheurt en de borst ontblotende, uitwaar met smart, dat nog altyd velen by den dag
roe t: Ziet-hier, gy alien, ziet en schaamt u... ziet hier,
voortleven, zonder het minste besef van de ontzaglyof ik melaats ben!...ja, ik begryp die vrouw!' (vw II, p.
ke, vreselyke, schrikbarende werkinge des Heiligen
64-65).
Geestes.' (Idee 132,, vw II, P . 349).
HOveker antwoordde dat hi' dat liever niet wilde,
eig. Eli, Eli, lama sabachtini (HeE11 Saba
waarop M. een root aantal citaten uit dit geschrift
breews. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij
opneemt, om te laten zien tot welke bizarre toestanrlaten?) Jezus' laatste woorden aan het kruis
ve
den bidstonden kunnen leiden (Idee 138, vw H, p.
27: 46). Zowel in de Minnebrieven (vw ii, p.
Ma
366 e.v.). In Idee 139 verklaart hi' tenslotte:
Het Gebed van den onwetende (vw I, p.
als
in
het
112),
`Ik sta dien «vader» in 't Elberfeldse weeshuis, dien
477) worden deze woorden door M. gebruikt als een
suppoosten en dien armen kinderen met stuipen, naschrijnende uiting van zijn twijfel aan het bestaan
der dan den onnatuurlyken halfwyze die den bybel
van eengod.
door
nietlaat
«aangrypen»
houdt voor heilig, maar zich
den Geest. (...)Ik houd meer van die jongetjes op den
keldertrap, dan van Dominee Me boom die 't verwerpen der wonderen bestrydt, door ze natuurkundig te verWaren.' (vw II, p. 376)

Elements of social science, or physical, sexual and
natural Religion, bock dat door M. genoemd wordt
in een noot bij Idee 202 over *hysterie bij meisjes.

Elia, (Elias) profeet uit het oude testament. Zijn geschiedenis wordt verhaald in het eerste bock der Koningen. Hi' ijverde teen de Balldienst, was een
wonderdoener en voer ten hemel. In Koningen 138
wordt verteld hoe hi' de Baalpriesters slachtte. Zowel in Idee 916, waarin de priestermoorden ti'
de *Commune van Parijs vergeleken worden met

ELIZABETH — ENCYCLOPEDISTEN

die ten tide van Elia (vw Iv, p. 656), als in Idee io53b
(vw vi,p. 497-500), noemt M. Elia in verband met
deze wreedheid, die Elia be in om zijn eigen God
g
enoegen te doen en de stammen van Israel voor
zich te winnen. Ter inleiding op zijn kritiek op "Bilderdijks toneelstuk Floris v, schrijft M. aan het slot
van Idee 1053b dat hi' "Bilderdijk naar de beek Kison zal voeren zoals Elia met de Baalpriesters deed.

Elizabeth I, 1533-1603, uit het huis Tudor, dochter
van Hendrik VIII en Anna Boleyn, sedert 1558 koningin van En eland bijgenaamd 'the virgin
q'.
ueen
Zij stelde de Anglicaanse staatskerk in, streed teen
koning Philips II van Spanje, le de de grondslagen
voor de En else wereldmacht en liet in 1587 Maria
Stuart onthoofden.
Over het leven aan het hof van koningin Elizabeth,
schreef "Sir Walter Scott in 1821 de roman Kenilworth.
De beelden van Elizabeth van En eland koningin
van Scheba en 't besje van Meurs in het "Doolhof,
zijn voorstellingen van de deugd, schrijft M. in Idee
357 ter verduidelijldng van zijn stelling `Deugden
zyn voorstellingen van deugd' (vw II, p. 522).

Eliza, van 893 tot 856 v.Chr. profeet in Israel, opvolger van Elia(s). Hi' werd als kaalkop besot door de
kinderen, tot hi' een vloek uitsprak en twee beren
uit het woud42, kinderen verslonden (2, Koningen
2:24).
In de Woutergeschiedenis wordt de dronken huisdominee, die bij Juffrouw Pieterse op bezoek geweest is, op straat beschimpt door een groep straat'on ens. Juffrouw Laps probeert hem te verdedigen
door hem te vergelijken met Eliza, maar wordt onderbroken door eenpostbode, die teen de dronken
domineegrapt: `Hei... hei... pas op je verzenenr. Juffrouw Laps reageert:
Vaarom zendt de Heer z'n beren niet, klaagde juffrouw Laps, die inzag dat de enige wys om zich rein te
wassen van dien briefbesteller, bestond in 't verheffen
van huisdominee tot profeet.' (Idee 413, vw II,p. 623)

Elk, L. van-, straatpredikant van de Gereformeerde
Kerk in Den Haag, auteur van Multatuli's Gebed van
den onwetende nader ontleed (Kampen, 192o), waarin
hi'j stelling neemt teen
M.'s denkbeelden over het
g
geloof. Hi' schrijft hierin onder meer: `zijn [m.'s]
hartstochten omknelden zijn geheele bestaan in ijzeren boeien en toen vertrapte hi' het kruis van
Golgotha en gebruikte de grofste vloeken om zijn
haat teen de HEERE te luchten. – Zoo werd hi' een
Judas, voor wien niets te gemeen en te laag was, als
hi' er den Heiland slechts mede beschimpen kon.'
(a.w., p. 8).

Elsevier, Uitgevers-Maatschappij-, te Rotterdam,
opgericht in 1880 door Jacq. G. Robbers (directeur),
G.L. Funke, J.H. de Groot, G. Kolff en K.H. Schadd
(commissarissen).
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Elsevier kocht op een fondsveiling van 15 november
188o de rechten van alle werken van M. uit het bezit
van G.L. Funke. Het contact met M. lie p via Robbers,
waarmee een einde kwam aan het zakelijke contact
tussen Funke en M.
In 1882 verscheen bij Elsevier de vijfde druk van de
Max Havelaar (*Robbers). Na M.'s dood bracht de Elsevier in 1889-1890 M.'s Verzamelde Werken uit (10
dln.) en in 1890 WoutertjePieterse (samengesteld door
m. 's tweede vrouw, *Mimi Hamminck Schepel). Verder verschenen bij deze firma herdrukken van Vorstenschool, De Bruid daarboven en de Bloemlezing door
Heloize.

Elssler, Therese- en Elssler, Fanny-, resp. 1808-1878
en 1810-1884, maakten furore als danseressen tijdens
hun toernee in 1840 door Europa en Amerika.
"Taglioni

Emancipatie van de vrouw, "vrouw, positie van de
Embargo, het-, Op verzoek van de Belgische regering le den Frankrijk en En eland in oktober 1832
een vlootblokkade voor de Nederlandse kust. Nederlandse schepen in Franse en En else havens werden
onder embargo vastgehouden. Pas bij de wapenstilstand (Londense Conventie) van 21 mei 1833 werd
het embargo opgeheven.
In Pruisen en Nederland schrijft M. hierover:
`Ook na 1830 stak het verzwagerd Ruslandgeen hand
uit om onze schepen te ontslaan uit het infaam embargo, evenmin als 't verwant Pruisen zich roerde om Belgie weer te geven, ik zeg niet aan Holland, maar zelfs
aan de familie Oranje.' (vw iv, p. 17)
Het `verzwagerd Rusland' en `verwant Pruisen' zijn
toespelingen op de huwelijken tussen kroonprins
Willem (de latere koning Willem II) en de Russische
prinses Anna Paulowna, en tussen zijn vader, koning Willem I en Wilhelmina van Pruisen.

Emilia Galotti, toneelstuk uit 1772 van "G.E. Lessing.
Emollients, (Fr. verzachtende middelen) In het tweede hoofdstuk van Over Specialiteiten vervolgt M. het
in het in het eerste hoofdstuk aan de ordegestelde
maatschappelijk geaccepteerde gebruik van "Irazen' om: `onder vals voor even van overbodigheid,
de aandacht van een onjuiste redenering of te leiden'.
Hi' schrijft dat voor het genezen van deze `ziekte',
zwaardere `medicamenten' dan emollients nodig
zijn:
`GO na zó dikwyls myn krachten vruchteloos beproefd
te hebben aan 't uitroeien der frazenziekte, was ik eindelyk wel genoodzaakt myngeluk te beproeven met
cauteres [=een schroei-ijzer, gebruikt om wonden dicht
te brander'] van spot.' (vw v, P. 492)

Encyclopedisten, naam van de aanhangers van de
Verlichtings-filosofie in Frankrijk. Enkele namen:
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"Rousseau, "Voltaire, *Von Holbach, *Grimm, "Helvetius, *Saint-Lambert, Dumarsais,jaucourt en Turot. Onder leiding van *d'Alembert en *Diderot
g
gaven zij in de jaren 1751-1772 de Encyclopedie, ouDictionnaire raisonne des sciences, arts et des metiers uit in 28
delen. De Encyclopedisten ageerden met name teen het absolutisme en het klerikalisme. In een brief
g
aan Mimi d.d. 27-28 juli 1863 schrijft M. dat zij de
Franse revolutie hebben `bewerke(vw xi, p.177). In
Idee776 stelt hi' dat de Iransephilosophes` zich
`meer toelegden op de kennis der zaken die onder
hun waarneming vielen dan de duitsers die liever 't
ongeziene behandelden'. Hiermee benaderen zij
meer dan de Duitse filosofen M.'s methode bij het
streven naar waarheid, die bestaat uit juistheid van
bepaling en duidelykheid van uitdrukking aan de
ene kant, inspanning om goed te verstaan aan de andere zyde' (vw iv, P. 498-499).

Engelman, kamerverhuurder in de Weenastraat te
Rotterdam, bijwie M. van februari tot en met mei
1875 een kamer huurde. In deze periode werd "Vorstenschool in de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg
gerepeteerd en opgevoerd.
Toen M. begin 1878 onderdak nodig had i.v.m. zijn
lezingentournee door Nederland, schreef hi' J.M.
Haspels: `Ik wou dat de kamer by den Heer Engelman open was! Die menschen waren zoo goed voor
my.' (27 januari 1878, vw xix, p. 39).

En else trompetter, een-, In Over Specialiteiten vertelt M. een verhaal van een dame die in 1842 te Padang werd gehekeld vanwege Naar geringe afkomst.
Ze was namelijk `maar'de dochter van een trompetter. Haar vriendin verdedigde haar door op te merken, dat zij dan toch de dochter was van een En else
trompetter (vw v, p. 487). M. ageert hier tegen het gedrag van Nederlanders om alles wat uit het buitenland komtper definitie een ho ere status te
verlenen. Ditgeldt ook voor het citeren van buitenlanders: in Idee943 noemt M. de veel geciteerde "J.
Stuart Mill een En else trompetter (vw vi, p. 136; "laven aan bronnen).

Enschede en zonen, de firmaJoh-, In 1703 stichtte
Izaak Enschede(1681-1761) in Haarlem de boekdruk,
kerijinds
die s 1737 de "Opregte Haarlemsche Courant
uitgaf.
Van io juli 1866 tot 28 december 1869 was M. correspondent van deze krant ("Tan den Rijn'-bijdragen).
De krant werd toengeredigeerd door Jan Justus Enschede(18o7-1887), Johannes iv Enschede (1811-1878)
en AdriaanJustus Enschede 4829-1896). In januari
1866 was P. Bruin als mederedacteur in dienst genomen. Op 18 november 1866 noemt C. Busken Huet
Jan Justus
Enschede
als ' inin een brief
aan
m.de
vloedrijkste dier heeren (drie in getal)' (vw xi, p.
742). In zijn brief aan M. d.d. 9 juli 1866, sprak Busken Huet al van de `heeren Enschede', namens wie

ENGELMAN — ERASMUS

hi' M. 5o,-aanbood voor zijn 'Van den Rijn'-bijdragen (vw xi, p. 626).

Entierisme, (Fr. entiere=geheel, totaal) In de Woutergeschiedenis vertelt M. dat het `steil entierisme' van
hetgeloof in Christus (`Kristisss'), Juffrouw Laps
een zekere krachtgaf, 'die haar tegenstanders [Pennewip en Stoffel] niet konden putten uit het al te
flauw bewustzyn dat er iets kon bestaan, wat naar
gezond verstand geleek.' Nee 1052, vw vi, P. 478).

Epicurus, 341-27o v.Chr., Grieks wijsgeer. Voor hem
warengeestelijke rust en persoonlijk geluk het
hoogst bereikbare in het leven. M. noemt Frederik
de Grote in 'De molenaar van Sans-Souci' een vriend
van `Epikuur' (vw xxii, p. 412).

Epigram, (Gr. opschrift, in het bijzonder een distichon op een graf; puntdicht) De oude en nieuwe betekenis van dit woord kwamen samen in M.'s 106
grafschriften op de staatsman Thorbecke (Idee 972,
p. 179 e.v. "J.R. Thorbecke).
VW VI,
M. noemt de titel Max Havelaar of de koffieveilingen der
Nederlandse Handelmaatschappy geen grapje of uithangbord (om het boek aan te prijzen), maar een
epigram (aantekeningen bij de Max Havelaar, vw i,
P. 305).

Epkema, Ecco-,1835-1905, zoon van Petrus Epkema
(1799-1871, sinds 1829 praeceptor aan de Latijnse
school in Amsterdam), rector van de Latijnse school
en vanaf 1867 directeur van de Hss in Zaltbommel.
Hi' was samen met Jan Versluys redacteur van Het
Schoolblad. In een brief aan Versluys d.d. 3o november 1873 schrijft M. Epkema's naam in een nummer
van Het Schoolblad te hebbengelezen. Naar aanleiding hiervan herinnert hi' zich en bezoek aan de ouders van Ecco Epkema, toen hi' ongeveer twaalf jaar
oud was. Hi' werd door de pas gehuwde Petrus Epkema voorgesteld aan diens vrouw Mathilde `als een
knap jongetje'. Uit dankbaarheid daarvoor was de
'one M. `wel acht dagen verliefd op Mathilde' (vw
XVI, p. 322).

Epopde, (epos), (Gr. heldendicht) In Idee 258 noemt
M. de "Woutergeschiedenis een epopee (vw iii, p.
356).

Erasmus, Desiderius-, Rotterdam 1466 – Baze11536,
theoloog en den van de grootste humanisten. Auteur van o.a. het satirische werk Lof der zotheid (taus
Stultitiae, Parijs, 1509).
Zijn Internationale bekendheid noemt M. in Idee
1 (vw ll, P . 99), in Over vryen arbeid schrijft hi' over
45
hem:
`Erasmus heeft ugeprezen, hoorders, uit dankbaarheld misschien voor uw smaak in langdradige betoen. Want hy was meester in devrye
ve kunsten, en
g
zulke mensen hebben dikwyls behoefte aan dthouchd
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ERDAN — ERNST

voor lange redevoeringen. Ik ben meester in geen enkele kunst. Maar op de welsprekendheid leg ik me toe,
dat ziet ge.' (vw ii, p. 245-246)

Erdan, Alexandre-, ps. van Alexandre A. Jacob,18261878, geb. te Angles (Vienne), journalist en heftig teenstander van de clericalen. Auteur van La France
g
mystique ou tableau des excentricites religieuses de ce temps
(1855), waarvan d'Ablaing van Giessenburg in 1860
een derde druk uitgaf. Erdan werd voor dit boek veroordeeld totgevangenisstraf, waarop hi' naar Zwitserland vluchtte, waar hi' (en later ook in Italie) zijn
werkzaamheden als journalist voortzette.
M. noemt hem in Idee483 als den van de arbeiders
op het gebied van de wijsbegeerte (vw iii, p. 229).

Erfeniskwestie, Na het overlijden van Tine's grootmoeder, Judith Geertruid van Wijnbergen-d'Aulnis,
op 21 juni 1832, dacht M. dat Tine recht had op een
aanzienlijke erfenis; in een brief aan Tine d.d. ii februari 1853 spreekt hi' van 'de zaak met de 3o/m.'
(vw ix, p. 303). Hi' meende namelijk dat Tine aanspraak kon maken op een deel van het mil'mogen van de nakomelingen van Beat Fischer
(1641-1698), de Zwitserse grondlegger van een groot
post-imperium dat van 1675 tot 1831 bestond. De
grootmoeder van Tine, Maria Gertruida Savelkoels
was in 1797 getrouwd met Charles Lodewijk Fischer, een directe nakomeling van Beat Fischer.
Toen de erfenis op zich liet wachten, was M. ervan
overtuigd dat het geld werd achtergehouden en
ging hi' zelf op onderzoek uit naar Tine's familiekapitaal in Culemborg. Wanneer het geld binnen is, aldus schrijft hi' Tine, `heb ik een magnifiek plan. Om
namelijk heel op mijn gemak Doctor in de letteren
en in de re ten te worden. Behalve dat zoude het
nog wel kunnen gebeuren dat ik mij een tijdje bij
eene akademie liet inschrijven.' (vw ix, p. 303).
/
Tine's aandeel bleek echter niet meer dan ii8
van de
nalatenschap te zijn. Een `reve aux millions' (Fr.
droom van miljoenen) noemde M. deze erfeniskwestie ook wel. In de Max Havelaar gaat Havelaar op
zoek naar de erfenis: in zijn verbeelding werd iets
`geboren', `wat men een reve aux millions zou kunnen noemen'(vw I, p. 101-102). In noot 5o (1881) hierbij schrijft hi' over de werkelijkheid:
`Nu, 'n reve was 't eigenlyk niet. De aanspraak is verjaard, en 't lust me nog altyd niet, den zeer interessanten familieroman te behandelen, die hiermee
samenhangt. Ook stuit ikzelf, vooral ten gevolge van
den diefstal der bescheiden waarvan ik in den tekst
melding maak, op enige duisterheden. Toch is 't voor
my van belang, hier te doen opmerken dat sommige
personen en familietakken die de hier aangeroerde
byzonderheden beter begrypen dan de gewone lezer,
onder de venynigste vervolgers van Havelaar behoorden. Hun belang bracht mee dat by niet aan 't woord
kwam, of althans niet in de gelegenheid om zekere
mysterien te ontsluieren.' (vw 1, p. 331)

0. Kortenhorst, `Correspondentie van Eduard en
Pieter Douwes Dekker', in: Tirade, jrg. 19,1975, nr.
210, p. 599-628; vw Ix, p. 317-319)
Na het overlijden van Mimi's neef in 1885, was er opnieuw sprake van een aanzienlijke erfenis. M.
schrijft hierover op 22 maart 1885 aan G.L. Funke.
De neef 'die schatryk moet zyn geweest', had vrouw
noch kinderen en ookgeen broers of zussen, waardoor elk lid van de familie Hamminck Schepel (door
M. `Schepeltje' genoemd) recht zou hebben op 1/96
deel, `maar de man was zOOryk dat ieders aandeel
toch zeker over de tom zou bedragen', aldus M. De
erfenisging echter niet door omdat Mimi's moeder
niet meer in Leven was; alleen via haar hadden de
kinderen Hamminck Scheel
een deel van de erfenis
P
kunnen bemachtigen (vw )(xi'', p. 325; cf. zijn brief
aan C. Vosmaer d.d.4 juni 1885, vw xxm, p. 357).
*Perrette

Erfzonde, Bij zijn bespreking van Emile ou de l'educatiJ.J. Rousseau, verwijt M. deze filosoof dat hi'
on van "
uitgaat van de goedheid van de mens:
`De erfzonde, als theologisch stelsel een zotterny, is
waarheid als psychologisch verschynsel. Wie dit over
't hoofd ziet, gelykt den timmerman die by 't bewerken van eikenhout niet rekent op de kwasten'. (Idee
876, vw Iv, p. 598)

Ernst, Laura-, Koningsbergen ca. 1829 – Bremen
1875, Duits toneelspeelster, sedert 1848 werkzaam
bij verschillende gezelschappen. Aan haar engagement aan het Hoftheater te Karlsruhe(1849-1856)
ontleende zij het recht zich bij gastvoorstellingen
`Grossherzoglich Badische Hofschauspielerin' te
noemen. Op 3, 7 en 12 februari 1863 trad zij bij het
Duitstalige gezelschap Van Lier in het Grand Thedtre te Amsterdam op als Isaura in Die Schule des Lebens
oder die Keinigstochter als Bettlerin van Ernst Raupach.
Degeringe belangstelling voor de meeslepende invulling van haar rol inspireerde M. tot zijn essay *De
School des Levens (vw iii, p. 35-40), dat geplaatst werd
in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van
6 februari 1863. Als dank hiervoor gaf Laura Ernst
hem eenportret met een opdracht (vw xi, p. 95).
M.'s voorstel aan Koningin Sophie om Laura Ernst
aan het hof te laten optreden, werd afgewezen (vw
xi, p. 93). Om `te genezen van verdriet', zond hi'
haar naar Tine in Brussel (cf. brief aan Mimi d.d. 17
maart 1863, vw xi, p. io6). Jaren later was hi' echter
beduidend minderpositief over haar voordrachtskunst:
`Ze was 'n allerordinairste beroeps-artiste. Eigenlyk 'n degoutant schepsel. De Kunst was haar slechts een metier. Maar in dat metier was ze knap. Noch vroeger
noch later heb ik ooit iemand zoo hooren reciteeren.
niet declameeren noch acteeren, neen weinig meer
dan lezen. 1k wist niet dat zó(5 iets bestond. Muziek
haalt er niet by!' (brief aan C. Vosmaer d.d. 28 april
1874, VW xvi, p. 532)
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ESAU — ESTRURIERS

Esau, (M. spelt Ezau) "Jakob

Essequebo, *Demerara

Escobarse huichelary, (escobarderie: jezufetenstreek, slinks bedrog) M. noemt het opzettelijk verwaarlozen van zijn MaxHavelaar, nadat de
rottingstraf voor de inlanders onder invloed van dit
boek was afgeschaft, 'Escobarse huichelary' (noot
141 flit 1881 bij de Max Havelaar, vw I, p. 362). Het
woord escobarderie werd bedacht door de Franse filosoof Pascal, n.a.v. zijn kritiek op het werk van de
Spaanse jezukt Antonio Escobar-y-Mendoza (15891669), waarin een strenge moraal werd verdedigd.

Esser, Isaac, 1818-1885, Indisch ambtenaar, vanaf1864
evangelist en straatprediker. M. woonde in 1869 een
straatprediking ("straattoneel) van hem
bij in Den Haag en schreef hierover in de Causerieen:
`De man staat met een kraam op de kermis, verkoopt stichtelyke tractaatjes (...) en hy preekt!' (vw
Iv, p. 142-144). In Idee 703 beschrijft hi' de vijandige
reactie van het `vuil straatgrauw' op de straatprediker, Esser dus. M. was vervuld van `deernis met
den mishandelenden apostel' (Idee704, vw Iv, P.
433).

Escuriaal, het-, (eig. El Escorial) koninklijk paleis en
tevens klooster even buiten Madrid. Het werdgesticht door Philips II na de overwinning bij St. Quentin in 1557. Karel v en de latere Spaanse koningen
liggen er be raven.
M. brengt het Escuriaal ter sprake in een brief aan
G.L. Funke d.d.13 maart 1873, waarin hi' spreekt
over het vitten op kleine fouten:
`In 't Escuriaal is links van de Westerpoort in den
derden steen van boven &c... een barstje. Als dit waar
is, mag 't gezegd worden, maar... men geve dit niet
als beschryving van 't Escuriaal, neen: als beschryving
van den indruk die 't Escuriaal te-weeg brengt.' (vw xv, p.
672)
Eshuys, Cornelis H.-, geb.1843, Rotterdams arts en
vertaler van het boek *Elements of social science, orphysical, sexual and natural Religion. Vriend van M. die zijn
naam op 13 mei 1875 voor het eerst vermeldt in een
brief aanI.M. Haspels (vw xvii, p. 717). Hi' noemt
hem hierin als den van de deelnemers aan "Tandem.
Vermoedelijk vond de kennismaking in april van
dat jaar plaats bij de voorbereidingen van de opvoering van Vorstenschool. Eshuys stond op vriendschappelijke voet met J.M. Haspels en diens vriendin, de
weduwe Geertruida Hotz-Pino Post. In maart 1878
blijkt tussen Eshuys en M. wrijving te bestaan: Eshuys had zich 'in zekere zaak (...) heel lelyk doen
kennen. Ikgeef hem een hand meee schrijft M. aan
Mimi (brief van 21 maart 1878, vw xix, p. 361). Nadien is ergeen contact meer tussen hen.
Espartdro, don Baldomero-, 1792-1879, Spaans generaal enpoliticus. Na de troonafstand van koningin
Isabella in 1868, bood men Espartero de Spaanse
kroon aan,
dock hi'oelde
v
zich te oud en wenste
geen soevereine macht. Hierop zinspeelt M. in de
Millioenen-studien (vw v,p. 63).
Essenen, (Esseeen, Esseers), joodse sekte die niet huwde en ingemeenschap van goederen van handwerk
en landbouw leefde. M. schrijft op 18 februari 1869
aan H. van Du se dat Jezus volgens de overlevering
`als Nazareer of Esseee lang haar droeg (vw xiii, p.
3 64)-

EsserJr., Isaac-9 1845-192o, zoon van de voorgaande,
publicist en letterkundige. Onder het ps. Soera
Rana schreef hi' gedichten, onder het ps. C. Terburchpubliceerde hi' in 1879 de novellenbundel Hildegonda van Duyvenvoorde.
Deze bundel kreeg Mimi cadeau van de boekhandelaar-uitgever en antiquaar J.L. Beers;
M. bedankte
Y
hem namens Mimi en schreef dat hi' veel goeds had
gehoord over de auteur ervan (brief d.d. 8 februari
1881, VW XXI, p. 145).
Estelle, zangeres in het Casino, een cafd-chantant te
Brussel, die M. leerde kennen toen hi' in 1859 en
186o in Brussel verbleef. Op 16 augustus 186o
schrijft M. aan Tine: 'Die Estelle van 't casino, heeft
mij Saidjah doen schrijven. Te lang om uitteleggen... maar 't is zoo', daaraan toevoegend: `Denk altyd als ik amourettes heb, of zoo iets, dan heb ik
verve... 't is mij de stof waaraan zich de vlam hecht.'
(vw x,p. 285). Eerder schreef hi' dat er in het Casino
`zeer mooi gezongen wordt' (29 oktober 1859, vw x,
p. 96).
Toen Tine en de kinderen zich bij M. in Brussel hadden gevoegd, bleef hij Estelle zien. Aan J. van Lennep schrijft hi' op 31 januari-1 februari 186o dat hi'
na een bezoek aan hetpostkantoor i.p.v. naar huis
tegaan `als een goed huisvader', naar het Casino
ging, waar hi' Estelle weer zag, 'die mij hoop ik, de
materialen leveren zal voor depassie waarvan ik den
platten grond zal afteekenen in mijn eersten roman'
(vw x,p. 208).
Estrey, d'-, *Meyners, W.H.J., graaf d'Estrey
Etruriers, (Etrusken) volksstam die leefde tussen de
Arno, de Tiber en de Apenijnnen (het tegenwoordige Toscane). Zij bezaten een eigen taal, die verwant
is aan die van de Romeinen. In 28o v.Chr. werden zij
door de Romeinen onderworpen.
In een brief aan P.A. Tiele d.d. 27 augustus 1875 betootg
M. dat er een reden is om aan te nemen dat de
Etruriers 'on er zijn dan de Grieken, want `ontwikkeling en beschaving volgden nooit 'n rechten weg'
(VW XVII, p. 782).

ETYMOLOGIE – EULER

Etymologie, woordafleidkunde. Om de geschiedenis
van een yolk te leren is de etymologie uiterst bruikbaar, schrijft M. die in zijn werk verscheidene malen aandacht besteedt aan de etymologie.
Al in het "pak van Sjaalman, vinden we een opstel
`Over etymologie als hulpbron bij ethnologische
studien' (Max Havelaar, vw I,p. 41). In zijn Div agatien
noemt hi' de etymologie 'die schone handleiding
tot beoordeling van volksleven en ontwikkeling der
mensheid' (vw v, p. 375).
In M.'s memoriaal zijn uit de periode na zijn kennismaking met *C.F. Riecke in juni 1872, uitgebreide
etymologische aantekeningen te vinden, die in de
vw onder de titel 'notifies over taal' zijn opgenomen
(vw XV, p. 787; VW XVIII, p. 585; VW XIX, p. 33 en 563,
VW XX, p. 578; vw XXI, p. 566; vw XXII, p.670 en vw
XXIII, p. 52o).
In Idee 1064 schrijft M. na een tirade over spelling,
over het ontstaan van "taal. Hi'j meent de bron van
de taal te hebbengevonden in klanknabootsingen
uit de natuur en kapittelt:
Vie de hier opgegeven voorbeelden in gedachte
houdt, zal niet licht om 't verschil in voorkomen alleen de
verwantschap ontkennen, die er tussen schynbaar heterogene woorden bestaan 'dn. En van hier af, tot het
opsporen en vinden van die verwantschap, is de overgang niet moeilyk.' (vw vi, p. 682-683; *Max Muller)
Hi' illustreert zijn stelling met de gekko, een dier
die zijn naam aan de nabootsing van zijn roe te
danken zou hebben. Verder leidt hi'j het Franse
aboyer, het En else to bark, het Duitse bellen en ons
blaffen af van de klank `ba, bak, bla, bwa, of zoiets'. In
de Woutergeschiedenis verkondigt Oom Sybrand
een soortgelijke menen die
die geillustreerd wordt
met de, aan het kippenhok ontleende, klank MIAk011iikkeil (Idee 1062, vw vi, p. 639-642). In de Millioenen-studien wordt de naam van vele rivieren afgeleid
uit de klank rho of rhoe(vw v, p. 305), dat de betekenis 'de stroom' zou hebbengekregen. In noot 43 van
de Max Havelaar noemt M. de benamingen van de Indonesische muziekinstrumentengong, anklong en
gamelan onomatopeeen (vw 1, p. 329).
Etymologen (`taalmeesters') worden door M. herhaaldelijk bekritiseerd. In een noot bij Idee 512 bespreekt hij de herkomst van het woord gauw, dat
volgens hem afgeleid is van het woord gauwdief `de
betekenis van dit gau, heeft oorspronkelyk niets te
maken met spoed'), terwijl de etymologen menen
dat hetjuist andersom is. En van het woord honved
`de benaming der Hongaarse militie, later scheldwoord') maken de etymologen hondsvot, waarover M.
spot:
`Dit rehabiliteert de juffrouw van den koekbakker, die
clairvoyance tot okleer van jansen» omknoeide. Ik
vraag 'n professoraat in de letteren voor die dame.'
(VW III, p. 423)
Bilderdijks etymologische verklaring van het woord
rust wordt door M. in Idee 1047b beaamd, ondanks
zijn overtuiging dat Bilderdijk `-- zelf mank gaande

147

aan 't euvel der schoolmeestery –', dit woord `eigenlyk niet [had] mogen verklaren':
`Hy heeft er op gewezen hoe die klank de begrippen
beweging en stilstand in zich verenigde, en wel bepaaldelyk den stilstand aanduidt die op beweging
volgt.'
Na uitleg hiervan vervolgt M.:
`Het woord rust is alzo een zeer oude, of juister nog: de
geheel oorspronkelyke voorstelling van een der eerste
gecompliceerde denkbeelden, waarvan zich 't Mensdom rekenschaf gaf, en bewyst o.a. den adel van een
deel der germaanse talen, boven 't door staatkundig
overwicht geparvenieerd Grieks en Latyn.' (vw vi,.
400-401)
In Idee 1047e gebruikt M. bovenstaande etymologische verklaring voor de volgende stelling:
`Op gelyke wyze als 't woord Rust ontstaan is door de
vermenging van twee ongelyksoortige bestanddelen,
schynt ook de menselyke ziel zekere hoedanigheid te
bezitten, die voortgebracht wordt door twee verschillende soorten van traagheid.' (vw vi, p.409)
M.'s ideeen over oertaal en etymologie worden kritisch besproken in twee artikelen van Jan Noordergraaf: `Multatuli's ideeen over taal' (Over Multatuli,
1979, nr. 4, p. 21-36) en 'Multatuli en de taal van Ur'
(Over Multatuli
0 . "Cimber "mens
994, nr. 32, p. 3-20)
*Rock
Etzerodt, Stephanie-, "Omboni-Etzerodt, Stephanie
Euclides, ca.3oo v.Chr., Grieks wiskundige, was onder koning Ptolemeus i verbonden aan het Museum
van Alexandria.
In de Woutergeschiedenis lezen we dat Stoffel zakte
voor een examen door een fout in Euclides (Idee371,
vw II,p. 539). In Idee 790 noemt M. zijn bewijs voor
de stelling van *Pythagoras, 'eenvoudiger en eleganter' dan "t Euclidische'(vw iv, p. 511).
Eugenie, vriendin van DD., met wie hi' in 1857 naar
Straatsburg reisde. Hi' kocht haar los uit het bordeel waar zij werkte en gaf haar geld om een middel
van bestaan te zoeken. Toen hi'j kort daarna aan de
speelbank van Homburg al zijn geld verloren had,
telegrafeerde hi' haar in Straatsburg, waarop zij
hem het haargegeven bedrag terugbracht. De informatie over deze voorvallen verschaft Mimi in haar
uitgave van de Brieven
even (WB HI, p. 24 e.v.; opgenomen
in vw x,p. 13 e.v.). Later, toen DD. te Brussel in "Au.
Prince Beige logeerde, bezocht Eugënie hem re elmatig en gaf hem een enkele maal geld en kolen
voor zijn kachel.
Euler, Karl Philipp-0828-19m, gymnastiekleraar, sedert 1872 hoogleraar in Berlijn, auteur van het E n
cloptidisches Handbuch des gesammten Turnwesens (18941896) en Die Geschichte des Turnunterrichts (1891).
"Jahn
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Euphonia, `weekblad voor den beschaafden stand',
verscheen van 1814 tot 1829 en werd geredigeerd
door *Decker Zimmerman. M. noemt het tijdschrift
en de redacteur in Idee515, waarin hi' ingaat op de
invloed van de tijdgeest op de verslaggeving van historischegebeurtenissen en figuren. Hi' geeft hierbij
Napoleon als voorbeeld, die geroemd werd tot men
in zijn reiskoets een fles rum had gevonden. Hierna
werd Napoleon als een `slecht suet' afgeschilderd in
o.a. Euphonia, waarin staat: 'Hoe maakt het Bona parte? Goed!/Hij vreet laurieren, en zuipt bloed.'. M.
vervolgt:
Vie 't lelyk vindt, verwys ik naar de Christelyke redactie van dat tydschrift, een der deftigste in het tweede
decennium onzer eeuw. 't Is vol goddienery en geloof,
dat spreekt vanzelf.' (vw III, p. 281)
De titel van dit tijdschrift werd later gekozen tot titel van het tijdschrift Tuphonia, weekblad gewijd
aan letterkunde en welsprekendheid voor Noord-

EUPHONIA — EZECHItI,

en Zuid-Nederland' van "A.J. Servaas van Roo en.
Dit tijdschrift verscheen vani apri11876 tot 29
maart 1879 als `Or aan der letterlievende vereniging
*Nicolaas Beets te Utrecht.' Het was M. die Servaas
van Roo en voorstelde het tijdschrift 'Euphonia' te
noemen. (18 januari 1876, vw xvm, p. 195-198)
Eutropius, 4e eeuw, Romeins geschiedschrijver van
o.a. Brevarium historiae Romanae, dat op bondige wijze degeschiedenis van Rome tot 364 n.Chr. verhaalt. In Idee 859 schrijft M.:
`De millionair verbleekt niet, wanneer de boer, z6 van
achter de ploeg, de Openbaringen van Joannes — die
zwaar te vatten is! — allerduidelykst verklaart. Maar by
zou z'n geld in Engeland of Siberie beleggen, zodra de
stumperd aan 't emenderen ging van den gemakkelyken Eutropius.' (vw iv, p. 582).
Ezechiel, "bijbel

F
Faassen, PieterJacobus Rosier-, Den Haag 1833 —
Rotterdam 1907, toneelspeler en schrijver. Sloot
zich in 1876 aan bij het toneelgezelschap van "Le
Gras, Haspels en Van Zuylen, waar hi' tot het eind
van zijn carriêre werkzaam bleef. Hij ontmoette M.
in 1854 of 1855 op het station in Arnhem; enige tijd
later troffen ze elkander weer in het Amsterdamse
theater Frascati, bij welke gelegenheid M. aan Faassen voorstelde om een toneelgezelschap in Nederlands-Indic op te richten. In het voorjaar 1875
maakten ze – tijdens de voorbereidingen van de opvoering van * Vorstenschool – opnieuw plannen, ditmaal om samen een toneelstuk te maken. Beide
plannen werden nimmer uitgewerkt.

Faber,Jan George Antonius-, geb. 1823, advocaat te
Amsterdam, vanaf 24 mei 1881 woonachtig te Wiesbaden. Hij verdedigde M. in diens proces teen "J.
Van Lennep inzake het kopijrecht van de Max Havelaar (vw x, P. 438-454 en p. 651-666). Op 25 februari
1861 schrijft M. hem een lane brief over deze kw
tie, die hi' eerder al met Faber mondeling had doorgenomen (vw x, p. 402-410). M. is niet over Fabers
verdediging te spreken, zoals blijkt uit een brief aan
Tine van waarschijnlijk zo mei 1861:
`De adv. van v.L. tracht mij zwart te maken, en wat het
ergste is mijn advokaat is te lam en te beroerdgeweest
om er goed op te antwoorden. (...) Een anderen advokaat nemen? Ik was met dezen bevriend, en hi'j had
aangenomen mij niet om geld te vragen.' (vw x, P. 455)
Wanneer M. hem jaren later vraagt enkele documenten betreffende hetproces op te sturen, antwoordt
Faber dat die 'in het ongereede' zijn geraakt, maar
dat hi' ze zal sturen zodra ze boven water zijn gekomen. Over hetproces – dat door M. verloren werd schrijft Faber in deze brief:
`De handelwijze omtrent den Havelaar is van begin
tot einde knoeijerij. Nooit is door vL. bepaald geformuleerd tusschen U en hem welke zijn betrekking
was. Hij wilde de Mecenas spelen. Zoo is en blijft het
troebel water.' (3 mei 1871, vw xiv, P . 544)

Faiseur, (Fr. faiseur de livres/de vers: prulschrijver,
rijmelaar) M. noemt auteurs als "Kotzebue, "Goethe,
*Hugo en *Gounod faiseurs omdat zij geen kunst
maar kunstjes maken. In het naschrift bij De Bruid
daarboven schrijft hi' in 1872:

`Het is geen tekening van de wereld, doch slechts samenkoppeling der gebrekkige schetsen die my door Iffland, Kotzebue, en vooral door Lafontaine, van die
wereld gegeven werden. Ook die schryvers waren faiseurs. Wat bleef er over van waarheid, nu ik meende
hun Machwerk te mogen naapen? Kopie van kopie.
Misdruk van misdruk.'(vw iii, P. 546).
Hij voegt hier in een foot aan toe dat niet al het
werk van Lafontaine en Kotzebue `verwerpelyk' is.

Fancy, E. fantasie) de muze van de dichter, die zich
in de loop van M.'s werk ontwikkelde tot de noodzakelijkheid, de drijvende kracht achter het zoeken
naar de waarheid. Ze wordt aangeroepen in de "Minnebrieven: `Profetes, vestale, wichelaarster, sybille,
Egeria of Rafaels zuster, waar zyt ge, waar woont
gy?' (vw ii, p. 23).
Fancy uit de Minnebrieven isgeInspireerd op "Sietske
Abrahamsz. Fancy's moeder is, evenals Sietskes
moeder, overleden en haar vader is, evenalsSietskes
vader, hertrouwd. Fancy schrijft over haar ouderlijk
huis:
`Myn moeder is dood, en myn vader hertrouwde omdat een vrouw zoveelgemak geeft in 't huishouden.
Myn stiefmoeder is een brave vrouw, en dat spyt my
zeer, want ik zou 't gemakkelyker vinden over ondeugd dan over braafheid te klagen, omdat ieder zo
party trekt voor braafheid. Nu verlies ik 't alty,
d als ik
zeg dat ze my 't leven zo vervelend maakt. Nooit heeft
iemand voor haar een weefgetouw uitgevonden. Zy
breit, breit, breit... altyd breit ze, en den overigen tyd
knoopt ze en haakt ze. Maar de uren die zy daarna vry
heeft, besteedt ze aan anti-makassars voor de watersnood-lotery, en in verloren ogenblikken stopt ze kousen. Ik heb nog vergeten te ze en dat zy ter
afwisseling kanap&ussens borduurt met kraaltjes'
(vw II, P . 53-54)
En verder:
`Lieve moeder, heb ik vaakgezegd, we hebben kousen
te veel, en gyzelve draagt maar an 'a on tegelijk. Wy
gebruiken weinig pommade, en dus die anti-Makassars... Bovendien, wij zitten altyd ofatsoenlijk»
recht... nooit raakte ons bezoedeld hoofd de kussens
van de sofa... (...) En 't zyn brave mensen, myn ouders!
Spreek geen kwaad van hen. Myn vader slaat geen
preekbeurt over van Ds Me boom en betaalt prompt
zyn rekeningen. Doe hem dat na alsge kunt. En myn
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FANTASIO – FATUM

M. Op 29-30 juli 1863 schrijft hi' hierkracht ac
moeder is inderdaad kerks en fatsoenlyk, maar...' (vw
over:
II, p. 55-56)
`Toen ik trouwde, heb ik Everdine natuurlyk gewaarOver zichzelf schrijft zij:
schuwd voor mynfancy. Zy begreep alles, en had er my
`Ik begryp myn leven niet. In keepsakes en muzen-almalief om. (...) Altyd verzoende zy my met myn fantaisie,
nakken is een meisje iets liefs, iets belangryks, iets poeals weer de okapel was neergevallen in 't dagelykse
tieks. Ik ben een meisje, en voel me onlief, onbelangspoor, en daar vertrapt door een ezel.»' (vw xi, p.181k en volstrekt niet poetisch. Waar lit dat aan?'
rye
182)
(vw II, p. 55)
G. Stuiveling schrijft in Een eeuw Nederlandse Letteren
Fantasio, ps. van "J.N. van Hall
(Amsterdam, 1941, p. 109) over Fancy: `In Fancy tenslotte worden drie wezens den: De Muze, het ins pirerende meisje, en ditzelfde meisje in haar alledaags Faro, een zware zoete biersoort, ten tide van M.'s verblijf in Brussel een lokale specialiteit. In de `aantekebestaan. Het verwisselen van deze drie verschijninningen en ophelderingen' bij de vierde druk van de
gen schept de vreemde humor van dit persoonlijke
Max Havelaar (1875), schrijft M. dat hi' het bock
bock'.
schreef in de winter van 1859, tedeeltelyk in een kaFancy, de verpersoonlijkte fantasie, treedt ook op in
mertje zonder vuur, gedeeltelyk aan een waggelend
de "Woutergeschiedenis. Oorspronkelijk was het de
ensmerig herbergtafeltje te Brussel, omringd van
bedoeling dit verhaal onder de titel 'Fancy' te laten
goedmoedige maar tamelyk onaesthetische faropubliceren, zoals op de omslag van de eerste druk
drinkers' (vw I, p. 297).
van de Minnebrieven staat aangekondigd. In een brief
aan J. van Lennep d.d. 8-9 februari 1860 (vw x, p. 210Fatsoen, M. steekt in zijn werk regelmatig de draak
213) schrijft M. dat hi' aan een boek, 'Fancy' getiteld,
met fatsoen, dat vaak als een laag vernis al wat niet
werkt. Stuiveling schrijft dat dit waarschijnlijk het
pluis is, bedekt. In de Japanse Gesprekken geeft hi'
begin van de Woutergeschiedenis is (vw x, p. no).
zijn definitie van fatsoen:
cy
(of
Fanny)
voor
het
eerst
op
wanHierin treedt Fan
`Dat is iets als de lynen die den inhoud betekenen, en
neer Wouter staat te dromen bij de twee windmodaarvoor worden in deplaats gegeven, omdat 't lyn
lens:
oedko per is dan inhoud. Fatsoen is 't stro dat men in
g
aarmee?
Heet je Fancy? En... wat
`Fancy... wat meen je
d
papier wikkelt, en waarop men schryft ohele mans
is dat... heb je vleugels? Ja, od'Morgenstond» en oden
met klink» om 'n kousenwinkel te kunnen opzetten
Arendo waren ineengesmolten, hadden vleugels, en
met klein kapitaal. Fatsoen is 'n speelfiche dat waarde
heten Fancy. Fancy nam Wouter op, en voerde hem
voorstelt, maar nooit wordt ingewisseld. Fatsoen is gemee. Toen ze `m weer neerzette op de brug, was 't al
cristofleerde deugd...' (vw in, p.14)
lang donker.' (Idee 384, VW H, p. 557)
Daarnaast werkt fatsoenlijkheid remmend op de
de 'Brief van Max Havelaar aan Multatuli' lezen
In
persoonlijke ontwikkeling, aldus M. die in Idee 587
we over Fancy:
fatsoenlijkheid de `hoofdvyand van de vrye studie'
`Zy was myn ideaal, myn blyde boodschap. (...) Fanny,noemt:
», –ancy
begreep my zo goed.
ik noemde haar ofancy
f
`«Dat zegt men niet... dat doet men niet!» is de ultima
(...) wy dachten samen aan onsterfelykheid en wederratio van deze heren, die in 't qu'en dira-t-on van de buzien(...) Voor een spekslagerswinkel hingen twee varren, een vertrouwbaar kriterium van hun begrippen
kens. Ze hingen daar opengespalkt, bloederig en nog
menen te vinden' (vw iv, p. 339).
bloedend, nog rokend. (...) dat varken kuste het kleineDe fatsoenlijkheid van het geloof in Christus wordt
re dat naast hem hing! Ik heb het gezien! Zó had ik
hie ook aan de kaak gesteld. M. vraagt zich af:
Fanny gekust! Ernstig, weemoedig, treurig, met gebo`of zy die my veroordelen omdat ik zyn voorschriften
gen hoofd,- zó had ik Fanny gekust! (...) En er gingen
niet voor verbindend, en hemzelf voor een feilbaar
messes
voorby, die lachten. Maar toen ik afscheid
J
mens houd... ik vraag u, of zy denzelfden Jezus dien
nam van «fancy», noemde ik haar Fanny, zoals ze
zy ze en te aanbidden in den hemel, zouden reciphuis genoemd wordt door haar ouders en broeders,
t
ieren in hun salons op aarde, indien by daar toegang
die haar niet kennen. Ik had ofancy» verloren voor lanvraagde in de kleding die men zo pittoresk vindt op
gen tyd.' (vw I, P. 459-461; ook gepubliceerd als Idee
een schildery, d.i. zonder das, zonder kousen en zon527, VW III, p. 337-338)
der broek?' (VW Iv, p. 339)
J.J. Oversteegen noemt Fancy in De Redelijke Natuur
*deugd "Hallemannetjes *Droogstoppel "Octavia
(Utrecht, 1987, p. 3o), naar analogie van M., `hooge
fantasie'. Via die `hooge fantasie' en de rede tracht
in M.'s woorden,de' alFatum, het lot, noodlot, of
M. het logische en exacte met zijn werk te achterhamacht der noodzakelykheid' . 'De Romeinen spraken
len.
van een fatum dat boven de persoongoden stond',
Vol ens Eep Francken wordt Fancy tenslotte in de
schrijft hij in Idee 169 (vw II, p. 39o). "Curtius "noodMillioenen-studien de synthese van verstand (*Logos)
zakelijkheid
en gevoel (De veelzinnige maze van E. Douwes Dekker,
Amsterdam, 1990, p. 240). Fancy is de drijvende
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Faublas, de held uit de zedeloze roman Les amours de
Faublas (3 dln., 1787-1789) van Jean Baptiste Louvet
de Couvray (176o-1797). M. bedenkt in Idee io49d
het woord faublasserie, wanneer hi'j schrijft dat het
straatlied melancholsch en tragisch is zonder dat er
jacht werd gemaakt, noch opfaublasserie, noch op
iets koddigs' (vw vi, p. 439). *Waarheid in legende
Faust, dr.Johannes-0480-154o, vol ens een zestiende-eeuwse Duitse sage alchimist, astroloog en kwakzalver. Faust sloot in deze sae
een verbond met de
g
duivel. Dezegaf hem een geest (die verscheen in de
gedaante van een de zwartepoedel Mephisto(feles),
tot dienaar, met wiens hulp Faust de tovenarij beoefende en over buitenmenselijke krachten beschikte,
tot de duivel hem kwam halen. Hoofdpersonage in
onder andere hetgelijknamige drama van *Goethe
(1808, 1832).
M. behandelt degeschiedenis van Faust in Idee 517
(vw ill,p. 287-292). Het Faust-drama van Goethe
weerspiegelt de geschiedenis van de mensheid, aldus M.:
`Faust begon met dorst naar kennis, hy werd afgeleid
door behoefte aan beminnen, en als noodzakelyk aan-

Favre, Gabriel ClaudeJules-, Lyon 1809 - Versailles
1880, Frans staatsman en advocaat, in 1870 ondervoorzitter van het Bestuur der Nationale Verdediging.
In Over Specialiteiten noemt M. hem een `left- en
praatman, spreekspecialiteit van den eersten rang'
en een `praatspecialiteie, en hi' schrijft verder over
hem: Vaarom mitrailleert Favre de opstandelingen
niet met z' n mond?' (VW V, p. 573, 576, 577).
advocaat te Groningen vol ens een mededeling van Mimi later woonachtig in Bennekom).
In januari 1863 schreef hi' M. een brief na lezing van
de Ideeen 287-289 over de eigendomskwestie van de
Max Havelaar. Hi' noemde de brief waarin *J. Van
Lennep M. om het eigendomsrecht van de Max Havelaar hadgevraagd (23 januari 1860, vw x, p. 201-203)
`een door en door listig opgesteld ding' (vw xi, p. 8789). Hi' adviseerde M. vervolgens om Van Lennep de
eed te laten afleggen. Vol ens Mimi verveelde de
zaak m.(Brieven ws Iv, p. 176).

Feisser, J.F.-,

Feiten van Brata Yoeda of Nederlandsch-Indische
toestandengeschetst,

*Brata Yoeda 2.

vulsel werd, zyns ondanks, z'ngemoed neergeworpen
in de bloedige arena van een triviaal leven, dat was de

stryd. Of Goethe 't aldus heeft bedoeld? Hieraan twyfel
ik. Maar Goethe-zelf isgeen rechter over Goethe's werken.' (vw iii, p. 289)
In een brief van 18 juni 1874 aan j. Versluys schrijft
hij:
`och, ik ben verdrietig, en eigenlyk ben ik dit alt d.
Van GOthe houd ik niet, en z'n Faust stel ik zoo hoog
niet als de meesten... voor even te doen. Maar 't idee
zich te verkoopen aan den duivel voor wat kennis...

(Is

Den Haag 1814 - Den Haag
vol de in maart 1862 J. Loudon op als secretaris-generaal bij het ministerie van Kolonien, waar
hi' in 1861 als referendaris werkzaam was geweest.
M. hadgehoopt voor de functie van secretaris-generaal in aanmerking te komen, blijkens een mededeling van Mimi (vw x, p. 419-420). De genoemde
minister meende dat 'de functie van Secretaris-Generaal' M. `niet zoudenpassen' (Idee 945, vw VI, P.
138-139).

Feith,Johannes Pieter-,
1899,

dat wel 't idee van den Faust? Is er wel 'n idee in den
heelen Faust, die, dit erken ik! vol ideen is?) enfin, ik
begryp dat men alles offert om te weten. En dan? Verzadiging, walging, stilstand, dood!... (...) Nu, juist
daarom begryp ik de pretense faust-idee, waarin men
zich met 'n zwarten poedel en Mefisto behelpt. 'n
Mensch wil wat hebben om z'n wrevel te klagen!' (vw
XVI, p. 571)
In Idee 1262 schrijft hi':
qkzelf moet erkennen dat ik, om te voldoen aan de
professorale eisen van de letterkundery, beter had ge-

geb. te Zwolle, letterkundie, dichter en romanschrijver. Hi' was in 1787 korte tijd burgemeester van Zwolle. Hi' werd geInspireerd door de thema's dood en onsterfelijkheid uit
het werk van Young, Ossian en Klopstock. Zijn bekendste werken zijn de romans ju/ia (1783) en Ferdinand en Constantia (1785) en het lied `Uren, dagen,
maanden, jaren'.
Over diens V erhandeling over het heldendicht (178z)
schrijft M. in Idee 1 0 c:

Feith, Rhijnvis-, 1753-18 z4,

daan voor dit hoofdstuk 'n uithangbord aan Goethe te

`Dit is 'n zeer volledig stuk, en al zy men 't dan

ontlenen, z'n modderhelderen juichtoon, byv. over 't

dikwyls niet met den kundigen schryver eens – of lie-

unzukingliche dat op eenmaal - en zonder dat 'n sterveling kan begrypen, waarom? -Ereichnis wordt, en 't
ewig weibliche van haarlemmer-schippers.' (vw VII, p.

ver met al de autoriteiten die hy aanhaalt – ieder zal

573)

M. verwijst hier naar de beroemde slotregels uit
Faust II: `Alles vergangliche/Ist nur ein Gleichnis;/Das Unzulangliche,/Hier wird's Ereignis;/Das
Unbeschreibliche,/ Hier ist's getan;/Das Ewigweibliche/Zieht uns hinan.'
*Greift nur hinein ins voile Menschenleben

erkennen dat het, na die handleiding, onze eigen
schuld is wanneergoede treurspelen niet goedkoper
zyn dan alle andere inrichtingen van onderwys of uit-

(vw vi,. soi)
Idee 1053d citeert hi' een passage uit dit boek bij
zijn bespreking van het toneelstuk Floris v van *Bilderdijk. In Idee 1048 (vw vi, p. 409-44) bespreekt
hi'j Feith, die ondanks de valse sentimentaliteit in
zijn werken, `zeer goede stukken [heeft] geschreven
over litteratuur en kunst'. Diens verhaal 'De Herspanning.'

In

152

miet'(opgenomen in Julia) handelt over een 'on eling die op een eenzame landhoeve in een afgezonderde vallei bij een graftome, verzonken onder het
leed van een verloren liefde, op een beparelde graszode neerstrijkt. In Idee 1048 noemt M. dit verhaal
kinderachtig, maar hi' voegt daar onmiddellijk aan
toe:
`We hebben Feiths mismaakt sentiment van ons geworpen, niet door ryping van oordeel zozeer, als door
veranderden smaak. Dit blykt hieruit, dat we evenzeer
als toen 'tgeval was, genoegen nemen met 'n onjuiste
voorstelling der dingen.' (vw vi, p. 414)
Mimi noteert op 26 december 1872 in haar dagboek
dat zij samen met m. Julia hebben gelezen. 'we wonderden ons dat zooiets ooitgegouteerd was. hoe onnatuur[lijk] en hoe wellustig! Maar de gemaaktheid
en de valsche toon maken de wellust walgelyk.' (vw
xv, p. 542).
In een van zijn verlovingsbrieven aan Tine, d.d. 26
en 27 maart 1846, waarin M. haar vraagt of ze in de
toekomst altijd openhartig teen hem wil zijn,
haalt M. eenpassage van Feiths aan. Hierin heeft een
`zeer braaf zedig' meisje een dusdanig sterke band
met haar voogd, dat `zijiets
n voor hem achterhield'.
Wanneer hi' haar de dag na haar huwelijksnacht
vraagt hoe zij geslapen heeft, antwoordt zij daar
zeer ernstig en eerlijk op. 'In plaats van dus te antwoorden: Heel wel, ik dank U, – bekende zij zeer
naif, denganschen nacht gedacht te hebben: «Lieve
Hemel, is het anders niet!»'(vw viii, p. 663-664).
*humor
Felix, jan Wouter-, Leiden 1824 -Utrecht 1904, invloedrijk rechtzinnig predikant, be on zijn loopbaan in 1848 in Friesland, waarna hi' van 1864 tot
1894 in Utrecht werkzaam was.
G.L. Funke verving in het manuscript van de zesde
bundel Ideeen (Idee 1143), de naam Hasebroek door
Felix. In een brief van 17 november 1873 brengt Funke M. van deze tekstuele verandering op de hoogte
en motiveert zijn ingreep in de tekst. Hi' had Hasebroek veranderd in Felix `omdat H's [=Hasebroeks]
rijk al seders jaren uit is en niemand meer bij hem
gaat luisteren, daar de man door tal van anderen geheel overvleugeld is in lamzalighedens b.v. door
Kuyper, Felix, van Ronkel e.t.q.' (vw xvi, p. 297). M.
antwoordt hem dat hi' deze ingreep betreurt omdat
hi'j in de toekomst een gedicht van Hasebroek `dat
my gemeen voorkome, in zijn werk wil opnemen (19
november 1873, VW xvi, p. 299).
Felix Batel ou la Hollande á Java, boek van de auteurJules-Felix Babut du Mares (1827-1895, geb. te
Maastricht, accountant in Brussel), dat in 1869 in
twee delengepubliceerd werd bij de Gebr. Belinfante in Den Haag. Dit romantische verhaal speelt
op Java en eindigt in de Bandjermassingse oorlog.
Hetpersonage Felix Batel treedt in het boek op tegen het Hollandse gezag. Het boek is een pleidooi

FELIX — FENELON

voor "Vrije Arbeid en Particuliere Landerijen.
In noot53 (1881) bij de Max Havelaar schrijft M. zich
aan dit boek te ergeren. In de eerste plaats omdat de
auteurgeen kennis van zaken heeft. In het boek is
bijv. sprake van een demang als districtshoofd, terwijl op Oostelijk Java – waar het boek zich afspeelt –
het districtshoofd wedonogenoemd wordt. In de
tweedeplaats omdat de auteur (hijniet
weet wie dit
is, blijkens een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga
d.d.3 januari 1871, vw mv, p. 331) hele stukken uit
de Max Havelaar – soms bijna letterlijk – navertelt,
en dusplagieert:
`In dat werkgaat de zon op, juist zoals dat werd waarenomen door SaIdjah. Ook de buffel-episode wordt
g
letterlijk overgenomen, en de auteur heeft de goedheid te erkennen dat dit voorval ook door zekeren Multatuli beschreven werd' (vw I, p. 331-332).
Babut du Mares noemt de Max Havelaar op p. 114 van
het tweede deel, waarin staat: 'Max Havelaar, ouvrage hollandais, contient une histoire semblable a cellequi precede [Fr. Max Havelaar, een Nederlands
boek, bevat eengeschiedenis die lijkt op de geschiedenis die volgtr. 'Brutaler kan het niet', schrijft M.
hierover in een noot(1870) bij Nog eens: vrye arbeid.
Hi' vervolgt:
`lover my bekend is, wordt in geen der vele recension
van dat werk, die diefstal gebrandmerkt. De Nederlandse letterkundigen vinden het geheel en regle dat
ik bestolen word. Het boek is overigens een bespottelyk staal van verwaande onkunde. Zekere inderdaad voorgekomen gebeurtenis – no al onjuist voorgesteld – levert het canevas, waarop naar franse roman-manier een vertelling wordt geborduurd.'
(vw v, p. 470)
In 1869 verschijnt in de Revue de Belgique (dl. II, p.
249-257; vw xi'', P . 554-5 66 ) een anonieme recensie,
waarin beide romans worden besproken. De auteur
ervan, d.i. waarschijnlijk *Charles Potvin, vergelijkt
de romans, maar spreekt nergens over plagiaat.
(Lit. R. Mortier, `Un Max Havelaar belge: Felix Batel
ou la Hollande aJava de Jules Babut (1869), in: Bulletin de L'Academie Royale de Langue et de Littérature Franfaise, tome Lv, 1977, nr. 2,, p. 222-306)
Felix Meritis, societeit voor kunsten en wetenschappen te Amsterdam, gesticht in 1777. Genoemd door
M. in Idee707 (vw Iv, P . 437-438).
Fenner, burgemeester van "Frankfurt am Main.
Femke, personage uit de *Woutergeschiedenis. Ze is
`veertien, zestienjaren', dochter van een wasvrouw
buiten de Aspoort van Amsterdam. Wouter maakt
kennis met haar in Idee512, even denkt hi' dat ze
"Fancy is (vw III, p. 248).
F6nelon, Francois de Salignac de la Mothe-, 1651.1715, aartsbisschop van Kamerijk, opvoeder van de
kleinkinderen van koning Lodewijk )(Iv. Auteur van
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FERDANA — FICHTE

de opvoedkundige roman Les aventures de Telemaque
(1699).
In Idee452, waarin M. de staatkunde van "Thorbecke aan de kaak stelt, schrijft hij dat hij staatkunde evenmin `onderwezen' wil zien 'in de school van
Fenelon, die Telemachus door Minerva laat voeren
tot koning Idomeneus, om hem door dien wyzen
vorst te doen onderrichten in de kunst hoe men een
Volkgelukkig maakt' (vw iii, p. 175).

Ferdana Mantrie, titel van de rijksbestuurder van Palembang, die in 1849 in opstand kwam, maar door
gevangen genomen werd. In zijn 'Brief aan
verraadn
de Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist' (vw
ix,. 61o) beschuldigt M. de Nederlanders van het
verraden van Ferdana Mantrie, ook in Over vryen arbeid wijst hij de Nederlanders als de schuldigen aan
(VW II, p. 212).

Ferdinand 11, 1578-1637, keizer van Duitsland van
1619 tot 1637. Nadat hij in enkele landen het protestantisme had uitgeroeid, maakte hij plannen om
ook in Hongarije en de Bohemen – van beide landen
was hij koning – deze godsdienst uit te roeien. Hieruit ontstond de Dertigjarige Oorlog, waarbij hij veel
steun kreeg van de katholieken. Hij was in zijn besluitengeheel afhankelijk van zijn biechtvaders en
raadgevers. Op dit laatste zinspeelt M. in Pruisen en
Nederland, waarin hij schrijft dat Ferdinand II `niet
zo onbekwaam' was als 'vele zyner voorgangers en
opvolgers'. Hijwas `geheel in de macht der vorsten
die belang hadden by zyn gezag, en zelfs van zyn eigen generaal Wallenstein, die hem de hardste voorwaarden opdrong, voor hy zich verwaardigde het
bevel weder op zich te nemen, dat hy uit gekrenkte
eerzucht had nedergelegd' (vw iv, p. 28).

Feringa, Frederik-0840-1905, geb. in Groningen,
doctor in de wis- en natuurkunde, radicaal vrijdenker, auteur van Democratie en Wetenschap.Vertogen en
opmerkingen (1871-1873), redacteur van De Vrije Gedachte (6 din. 1872-1874). Hij stelde M. boven Homerus,
Goethe, Shakespeare en Heine. Zijn eigen `Folia
sparsa' in De Vrije Gedachte zijn sterk beInvloed door
de Ideeen. In De Vrije Gedachte van 1872 dl. I, nr. 2,p.
253-281; vw xv, p. 227-235) recenseerde hij de derde
bundel Ideeen van M. In het naschrift bij deze bundel
Mean bedankt M. hem en 'z'n belangryke oVrye Gedachte»' hiervoor (vw iv, p. 679). De vierde bundel
werd door Feringa in De Vrije Gedachte van maart
1874 besproken (fragmenten in vw xvi, p. 463-477).
In deze recensie schrijft hij dat Vorstenschool z.i. 'met
de besteprodukten van Shakespeare [kan] wedijveren'.
Aanvankelijk was M. zeer enthousiast over Feringa's
Democratie en W etenschap en discussieerde er met diverse correspondenten, met name met S.E.W. Roorda van Eysinga, over. In een aantekening bij Idee
482 schrijft hij over dit boek:

`Het onlangs verschenen boek van Dr Feringa: Democratie en Wetenschap, een werk waarin de auteur zich
als onafhankelyk denker openbaart, en dat dan toch
een ampele bespreking overwaardig is, wordt op zeer
weinige loffelyke uitzonderingen na, door de Nederlandse pers geignoreerd. In plaats ener flinke beoordeling dier belangryke publicatie, worden wy dagelyks
onthaald op de mededeling dat de heer John Lemoinne iets verzekerd heeft, dat de heer Louis Ulbach betoogt, dat de heer Riendutout beweert, dat de heer
Nobodyknows voorspelt, dat de heer Noesnada uiteenzet, dat de heer Garnichts hoest, en dat de heer Eniente misschien van voornemen zou kunnen zyn z'n neus
te snuiten...' (vw ill, p. 415-416)
De door M. veelvuldig aangekondigde behandeling
van het boek bleef echter uit. `Dezer dagen evenwel
er aan denkende om die schuld aftedoen, be on ik
z'n Dem. en Wet. voorgoed te lezen, en zie ik vond
er veel oppervlakkigs in' schrij ft hij aan Roorda van
Eysinga op 18 apri11872 (vw xv, p. 187), en enkele
maanden later schrijft hij aan G.L. Funke: 'Justus
[=Feringa] schryft slecht (of nagenoeg) en redeneert
als 'n slot' (26 november 1872, vw xv, P . 474).
"Bientjes "Schopenhauer

Ferragus, ps. van *Louis Ulbach
Feuerbach, Ludwig Andreas von-0804-1872, Duits
filosoof. Aanvankelijk aanhanger van Hegel, later in
zijn opvattingen verwant aan Moleschott, wiens filosofie hij samenvatte in zijn beroemd geworden
nits rack: 'Der Mensch ist was er isst' . M. noemt hem
in Idee482 onder de rote denkers (vw iii, p. 2.30).
Waarschijnlijk heeft M. hem ook ter sprake gebracht
in zijn voordrachten in 1879 (aantekeningen bij de
voordrachten, vw xix, p. 717 en p. 72.4).

Féval, Paul-0817-1887, Frans romanschrijver, publiceerde onder invloed van Eugene Sue's Les Mysteres
de Paris, o.a. de roman Les mysteres de Londres (onder
ps. Sir Francis Trollope, ii din., 1844). Nadat hij zich
in 1876 tot het katholicisme had bekeerd, be on hij
zijn vroegere werk te herzien op grond van zijn
nieuwe levensopvattingen.
Over de opbouw van de "Woutergeschiedenis
schrijft M. in Idee 518 dat de lezer zelf in staat moet
zijn onderscheid te maken tussen Wouters indrukken en zijn commentaar daarbij:
Vie te traag is om de analyse te volgen van 'n mensenhart, abonnere zich op de romans van *Xavier de
Montdpin, Paul Fdval, *Ponson du Terrail, en dergelyken.' (vw iii, p. 298)

Fichte, Johann Gottlieb-0762-1814, Duits wijsgeer,
hoogleraar in Jena, vertrok in 1799 naar Berlin waar
hij beroemde openbare voordrachten hield, waaronder `Reden an die deutsche Nation' (18o8).
*wijsbegeerte
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Fielding, Henry-4707-1754, Engels romanschrijver
van o.a. The History of T om Jones, the foundeling (1749;
18 dln., elk voorafgegaan door een moraliserend essay dat min of meer verband houdt met het verhaal)
en The history of the life of the late Jonathan Wilde (1743),
een snort schelmenroman.
Over dit laatste boek schrijft M. op 3o januari 1882
aan W.A. Paap:
`HeereJezis, ik heb daar weer lets van Fielding gelezen!

Z' riJonathan Wild de groote. Hoe min! Hoe grof!

Hoeplomp! Hoe onnoozel! Hoe onmogelyk! En... hoe
gemeen! En dat alles met pretentie op mensch kunde!
En... met 'ngoedgerecipieerde pretentie: by staat voor

zagen doortebrengen', kan Rosenstein zijn tijd aan
nuttier werk besteden `dan 't – M te makkelyk! –
bekrittelen [sic] van zoo'n vodje', aldus M. (VW XXIII,
p. 36o).
Fiscaal, (fiskaal) naam van de officier van justitie ten
tide van DD.
Fischer, Charles Louis-, Bern 1761 – Zundert 1823,
grootvader van Tine. Zoon van Teophile Fischer en
Susanne Catherina Margerithe Fischer, getrouwd
met Maria Geertuide Savelkoels('s-Gravenhage 1759
– overt na 1823).

meester in dat yak te boek. Voor 'n meester 2 n rang, nu
ja, maar voor 'n meester toch! 't Is ergerlyk. Wil je dat
vod eens lezen? (...) Ik heb 't tot onleesbaarheid toe,

ka-

of gekrabd! 't Is 'n (slechte) fransche vertaling.' (VW
p

(1796-1829).

XXI, p. 632-633)

geschreven door
Tobias G. Smollet, de Nederlandse vertalingen van
1762, 1765 en 1805 werden toegeschreven aan Fielding) noemt M. in een brief aan G.L. Funke d.d. 27
juni 1881 een `vrolyk bock' (vw xxi, p. 355).
De roman

Roderick Random

Fischer, Maria Arnolda-,1798-1823, moeder van
Tine, dochter van voorgaande. Zij trouwde op 3 mei
1819 met Carel Frederik Jan Pieter van Wijnbergen

(1748,

Fiesco, Giovanni Luigi-, (eig. Fieschi) graaf van Lavagna4522-1547, Italiaans krijgsman, die de invloedrijke familie Doria te Venetie ten val trachtte te
brengen. Held uit Schillers toneelstuk Die VerschwOrung des Fiesco zu Genua. "Schiller
Figaro, Onder de naam van deze bekende toneelfiguuur werd in 1854 het blad Le Figaro opgericht, dat
door zijn scherpe stijl en veelheid van informatie
het meestpopulaire dagblad van Frankrijk werd.
`Of is 't de schuld myner onbedrevenheid, dat ik
geen woorden vind om de die to te peilen van de
wonde die er kankert aan ons staatsbestuur, zonder
mijn styl te zoeken by Figaro of Polichinel [figuur
van het Italiaanse toneel]?' vraagt Stern in de Max
Havelaar (vw 1,p. 215).
Filosofie, *wijsbegeerte
Fiora della Neve, (It. Sneeuwklokje), ps. van Martinus Gesinus Lambert van Lo hem 1849-1934, Nederlands auteur vangedichten ,
novelien en
toneelstukken.
Op 13 oktober 1884 schrijft Mimi aan C. Vosmaer dat
zij onder de indruk was van de roman Liana (1882),
die door M. echter bekritiseerd werd. Hi'j zou haar
over het boekgezegd hebben: 'Het geheel bederft de
deelen, kind. Al dat geklinkklank is maakwerk.
somsgoed, maar ook dikwijls slecht.' (vw XXIII, p.
216). In een brief aan G.L. Funke d.d. 6 juni 1885
noemt M. Fiore della Neve's bundel Van een sultane
(1884) een 'prul', maar hi' is het niet eens met de wijze waarop deze bundel door Frans W. Rosenstein in
De Lantaarn werd bekritiseerd: 'Als men erkennen
moet dat Fiore beter haddegedaan z'n tyd met hout-

FlaviusJosephus, 37-105, 'nods geschiedschrijver,
aanvoerder van de joden teen Vespasianus en Titus
in 67. Hi' publiceerde onder meer Joodse oudheden (zo
boeken) en Geschiedenis van denJoodschen oorlog (7 boeken).Joodse oudheden noemt M. in de Divagatien zijn
`llevelingsboek' (vw v, p. 354) . Wouter kende de platen uit de Frans-Nederlandse vertaling van ditm'y
de boek vanjosephus' (Idee 1227, vw vn, p. 423).
Flegeljahre, (D. vlegeljaren), term waarmee de tienerorden
jaren waangeduid, titel van een roman van
*Jean Paul uit 1805. In Idee 354, waarin M. tracht (de
ontwikkeling van) zijn tijd een plaats te geven in de
geschiedenis van de mensheid, plaatst hi' zijn tijd
`gemakshalve' in de Flegeljahre van Jean Paul: 'We
zyn dan niet geheel kind meer, en er is nog wat te
ho en van de toekomst.' (vw n, p. 530).
In Idee 1252 gaat hi' hierop door. Hi' spreekt hierin
over de Flegeljahre van de maatschappij, waarover
J Paul in zijn boek het belangrijkste verzuimd
heeft te vermelden, namelijk dat de maatschappij
nog niet over de Flegeljahre heen is gegroeid, en dat
`nog altyd de meesten tussen mal en vroed het voedsel voor verstand en hart opvangen uit de ongewassen monden van 'n troep straatjongens'. De Flegel'afire zijn namelijk niet, zoals de meesten denken,
"n voorbygaand kwaaltjen in de geschiedenis van 't
individueel mens-worden' (vw via, p. 505).
Flemmich, Heinrich Ludwig-, Antwerpen 1823 –
Freiburg-im-Breisgau1890, zoon van een Duitse vader en een Hollandse moeder. Na enige jaren als toneelspeler in Weimar werkzaam te zijn geweest,
keerde hi' terug naar Antwerpen, waar hi' een boekhandel be on. Zijn belangstelling ging uit naar de
kunst en letteren: hi' publiceerde gedichten (waaronder de in 1858 verschenen bundel Tannengriin) en
vertaalde werk van Hollandse en Vlaamse auteurs,
dat hi' publiceerde onder de titel Sang and Klang. Van
M. vertaalde hi'j een gedicht uit diens Max Havelaar,

FLODOARD - FONTENELLE

datgetiteld `Auf Natal' in bovengenoemde publikatie werd afgedrukt.
M. maakte begin 1867 kennis met de fam. Flemmich, toen hi' in Antwerpen was voor een lezingenreeks. Op 4 en 5 apri11867 schrijft hi' Flemmich een
lane brief, waarin hi' uitgebreid ingaat op de Max
Havelaar en ter uitleg tekeningen maakt bij bepaalde woorden en begrippen (vw xi', p.158-168). Ook
met mevr. Flemmich raakte M. bevriend; het echtpaar noemde hun dochter Adinda. Toen M. in 1869
niet de verwachte steun uit Vlaanderen ("Vlaamse
Beweging) kreeg, werd ook het contact met de fam.
Flemmichgestaakt.

Flodoard, "Aballino
Florian, Jean Pierre Claris chevalier de-0755-1794,
Frans dichter, roman- en toneelschrijver. Hi' schreef
over Numa Pompilius (715-679 v.Chr.), volgens overlevering de tweede koning van Rome en stichter van
de Romeinse eredienst, de roman NumaPompile
(1786), in 1791 verscheen van zijn hand Gonsalve de
Cordoue, een roman over de Spaanse legeraanvoerder
Gonzalo de Cordavo(1443-1515).
Mevrouw Kopperlith `verslond' de werken van 'den
zoetsappigen Florian'. `Deze auteur, in z'n ondankbaar vaderland reeds lang vergeten, werd in Kopperlithse kringen benoemd tot eersten historieschrijver
van de wereld'. Zij kende 'in weinig dagen uit den
fameuzen Gonsalve de Cordoue, de hele geschiedenis van Spanjen op haar duim', en na het lezen van
Numa Pompile constateert zij: 'Hoe was 't mogelyk
dat men eeuwen lang zoveel geleerdheid had overhoop gehaald om de oorzaken der wording van dien
Staat na te sporenr. 'En bovendien, leverde niet die
wysgerige fransman – hy maakte verses ook, na-

tuurlyk! – behoorlyke doopnamen voor fatsoenlyk
geboren kinderen?'. Zo werd den van de zonen PornP en de dochter Hersilia gedoopt (Idee 1213, vw
vii,. 366-367). *Rodomont

Floris v, treurspel van "Bilderdijk.
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Hij leidde een dusdanig bandeloos leven dat zijn padenten over hemgingen klagen. Hi liet zich daarom in 1667 door de W.I.C. werven als fiscaal op den
van de meest desolateplaatsen van Afrika's Westkust, St. George del Mina, waar hi' bleef tot het einde van zijn leven.
Op diens rustige leventje als fiscaal zinspeelt M. in
Idee 318: 'Z'n godenraad is onaantasbaar voortaan
(...)' (vw ii, p. 5o8). In de inleiding van Wijs mzj de
p
laats, een brochure die M. in 1861 schreef voor de
slachtoffers van de watersnood in Nederlands-Indie, citeert hi' drie fragmenten uit Focquenbrochs
gedicht 'Land en Kerkenoot' (A Ile de werken van Focquenbroch, Amsterdam, 1696, p. 302-309), om duidelijk te maken dat het erg moeilijk is nog oorspronkelijk werk over dit thema te schrijven (vw 1, p. 4834 84).
In zijn aanval op het lezerspubliek dat proza en
poezie van eigen bodem beoordeelt op grond van
vergelijking met buitenlandse beroemde werken
(*Franse modellen), schrijft M. dat zelfs de `vuile
Focquenbroch' geprezen werd `omdat z'n «overaardige Spotvaarzen» even mooi waren als die van Scarron «de echtgenoot van Mevrouwe de Maintenon
["Scarron d'Aubignd], die thans zo berucht aan 't
Hof van Lodewyk den xiv is»? (vw vii P. 456).

Fokke Simonsz, Arend-0755-181z, Nederlands letterkundige, schrijver van boertige werken, veelal
met ironische besprekingen van maatschappelijke
en artistieke verschijnselen.
In Pruisen en Nederland noemt M. Fokke Simonsz
naast "Vondel, *Nomsz en *Witsen Geysbeek als een
van de vele talentvolle Nederlandse schrijvers, die
arm waren omdat ze door Nederland `mishandeld',
d.i. niet betaald, werden. Het is nu eenmaal onmo-

gelijk om naast andere werkzaamheden verzen als
van Vondel, ofgrappen als van Fokke Simonsz te
schrijven, aldus M. (vw iv, p. 79 en 81). In een noot
bij Idee 632 wordt dezelfde list letterkundigen (vermeerderd met "Bilderdijk) genoemd als het `schraal
ontbye van de literaire historic in Nederland (vw iv,
p. 382). *talent

Fock, C.-082.8-191o, burgemeester van Vreeland,
Wijk-bij-Duurstede, Haarlem en vanafi866 van Amsterdam. In 1868 werd hi' liberaal minister van Binnenlandse Zaken onder het kabinet Van Bosse-Fock
(1868-1871). Hi' schafte de doodstraf af, verder was
hi' verantwoordelijk voor de afschaffing van het
dagbladzegel en de octrooien, en voerde hi' de vi'cents-postzegel in voor het hele land. In 1871 werd
hi' commissaris van de koning in Zuid-Holland. In
Idee 6o8prijst "Rammelslag hem als liberaal (vw iv,
P. 359).

Focquenbroch, Willem Godschalk van-, ca.16301675, Amsterdams geneesheer, toneelschrijver en
dichter. Zijn De min in het Lazarushuys (1674) werd
vele malen opgevoerd.

Fongers, Simon-, zaakwaarnemer te Haarlem. In
1854 werd hi' samen met "jhr. M. Salvador we ens
g
laster teen
de gemeentesecretaris van Haarlem in
eengeruchtmakend proces veroordeeld.
Op deze veroordeling zi ps eels M. in Idee 154, waarin hi' de staatsman Thorbecke vraagt hoe deze het
niet nakomen van zijn partijprogram kan verantwoorden tegenover kiezers als Fongers (vw iii, p.
153-154).

Fontenelle, Bernard le Bovier-, Rouaan 1657 – Parijs 1757, Frans schrijver en advocaat. Hi' werd vooral beroemd alspopulisator van wetenschappelijke
en wijsgerige onderwerpen.
In een brief aan. Waltman Jr. d.d. 15 september
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1875 schrijft M. kort jets over onze zelfkennis van
ons karakter. Domheid zullen we bijvoorbeeld
nooit zelf in ons eigen karakter aantreffen, aldus M.
`Als Fontenelle 'n dief zag voorbyleiden zeidi al d:
«ziedaar iemand die niet rekenen kan.»' (vw xviii,
. 36).
P3
Fortuin maken, Op 29 oktober 1845 schrijft DD. aan
Tine:
`Geene betrekking zou mij beter passen dan die van
schrijver dat beet, als ik mij eerst een jaar of tien oefende en mij er geheel op toelegde. Als ik fortuin had, genoeg om middelmatig te leven, geloof ik waarlijk, dat
ik alle andere bezigheden, die mij toch nimmer aanstaan, aan een zij zette.' (vw yin, p. 519)

In de volgende jaren deed M. vele pogingen dat
fortuin bijeen te garen ("Tandem). Tine's aansprarerfenisken op een deel van de Fischer-mil l
westie) bleken ijdele hoop. Vele pogingen aan de
"speelbank rijk te worden faalden eveneens. Eenmaal schrijver had M. om andere redenen geld
nodig. In 1865 trachte hi' door de verkoop van portretten("portretten, verkoop van) geld bijeen te krijgen om een dagblad op te richten, wat niet lukte. In
de Millioenen-studkn vraagt hi' Meester Adolf om
raad:
`Ik wilgeld Meester, en veel, veel, veel. Ik wil meer
oud dan gy yzer kunt maken in honderd weken, al
g
werkten al uw gnomen en kobolden mee. Ik moet me
eenplaats kopen in de volksvertegenwoordiging...
Worden die dan gekocht?
Indirect ja. Of liever ze worden door en met geld verkregen zonder betaling. (...) Ik moet dan, door of met
geld, me een plaats veroveren vanwaar ik waarheid
kan doen horen aan ministers... een ministerplaats
ook, om waarheid te kunnen zeggen aan koningen.
Geld heb ik nodig om zelf koning te zyn, opdat ik het
recht en de macht bezitte, goed te doen aan het yolk...
liefst zonder ministers. Geld heb ik nodig voor legers,
om mensenslachtende vorstjes te onntronen in Afrika... an andere werelddelen. Geld om bevoegdheid te
kopen tot het nazien der boeken van weeshuizen en armeninrichtingen. Geld voor volksbibliotheken (...) tot het bezoldigen van onderwyzers in de natuurkunde, geld
voor algemene hygiene, geld voor het wegruimen van
rivierdyken, die vervloekte oorzaak van watersnood
en verzande havens. Geld voor het uitwissen van genzen,geld voor vruchtbomen langs de wegen, geld voor
den beul...
He?
-Ja, pensioen. Geld ter ondersteuning zonder smaad invalide burgers, geld tot betaling van – desnoods onvrywilligen – arbeid derzulken die arm zyn door
traagheid. Geld voor ware, d.i. veredelende kunst. Geld
voor beschaving. Geld voor genot. Geld voor geluk.
Geld voor deugd!' (vw v, P. 43-44)

M. hoopte dit geld door het plan voor "advertenties op spoorkaartjes bijeen te krijgen (in de Millioenen-studkn, vw v, p. 302-304). In Idee 1078, de para-

FORTUIN — FRANCKEN

bel van Lac max verdedigt hi' zich tegen het publiek:
`dat my als font aanrekent – domheid of onbeschaamdheid? – dat ik verzuimd hebfortuin te maken
voor ik te velde trok tegen schelmery. (...) Met al de virtuositeit in 'tgemene, die m'nheer Publiek kenmerkt,
zou 't hem moeilyk vallen treffender blyk van laaghartigheid te geven, dan door deze aanmerking op Havelaars domheid.' (vw vi, p. 735-738)

Forum, In Idee 699 schrijft M. dat een forum (marktplein in Rome) en 'rostrum' (rostra=spreekgestoelte)
in Nederland ontbreken. Hi' geeft hiervoor als verklaring: `Noch ons klimaat, noch de daaruit ontstane bouworde onzer steden en huizen, noch ook de
met een en ander in nauw verband staande zeden,
vergunnen ons tot het v olk te spreken.' (vw iv, p- 424).
*straattoneel
Fotheringhay, kasteel tussen Peterborough en Northam ton dat tot gevangenis diende voor de Schotse
koningin *Maria Stuart, die er op i8 februari 1587
onthoofd werd. Het kasteel werd in 1604 gesloopt
door haar zoon, koning Jacobus i.
Dezegeschiedenis komt ter sprake in de Max Havelaar, wanneer Havelaar Verbrugge tijdens een van
de tafelgesprekken vraagt hoe hi' uit kasteel
Fotheringhay denkt te kunnen ontsnappen (vw 1, p.
140 e.v.).

Fouten, In Idee 239 schrijft M.:
`Wy erkennen lichter algemene dan byzondere fouten. Dezelfde man die de mogelykheid inzag van z'n
mindere bekwaamheid als geneesheer, zou zich driftig hebben gemaakt op iemand die de werking had
betwyfeld van z'n tinctuur tegen zeeziekte.' (vw II, p.
453)
Het is zelfs vrij gewoon dat men de moed heeft

`zichzelf te beschuldigen van verkeerdheden, by
voorkeur in 't algemeen', `zeldzamer is de moed
zichzelf tepryzen', schrij ft hi' in Idee 254 (vw Hy P.
461). Maar nog nooit heeft M. iemand gezien 'die
zich in oprechtheid beklaagde over gebrek aan hart,
aan ideeen of aan ondervinding' (Idee 255, vw II, p. 462).
En hi'j vervolgt in Idee 256:
`De fouten, die men 't liefst erkent, zyn die welke door
tegenstelling denken doen aan deze of gene goede eigenschap.' (vw II, p. 462)

Francken Az., Walraven-, 1822-1904, Nederlands
theoloog, directeur van het Zendingsgesticht te Rotterdam, van 1846 tot 1888 predikant van de Evangelische richting aldaar, medeoprichter van het
tijdschrift Geloof en Vrtjheid. Hi' schreef naar aanleiding van het portret van dominee Wawelaar in de
Max Havelaar, M. een brief, waarin hi' betoogt dat de
preek van deze Wawelaar niet gegeven ma worden
`als de type van den geest en beschouwingswijze der
zendingsvrienden' . Hij betreurt het `dat er onder evan-

FRANKFURT — FRANS

157

geliedienaren mannen gevonden worden van de sne- Franklin, sir John-, 1786-1847, Engels marine-offde van Ds. Wawelaar'. Maar `derol die zijn persoon
cier, ontdekte de Noord-West doorvaart. Hij verin uw boek speelt, is juist geschikt, om velen het
dween tijdens een expeditie naar de Noordpool en
christendom zelf in een belachelijk en verachtelijk
werdgezocht door de En else zeevaarderJohn Ross.
licht te stellen, en waarlijk vrome, eenvoudige chrisPas in 1859 werd vastgesteld dat Franklin op ii juni
tenen, die anders om uwen menslievenden geest u
1847 om het leven wasgekomen. "Waarheid in lede hand zouden drukken, van ute vervreemden'
gende
(zo juni 1860, vw I, p. 379-381). Deze brief werd geplaatst in De Tijdspiegel van augustus 1860. In augusFrankrijk, Na zijn ontslag in Lebak, keerde DD. in
tus 1860 schrijft M. hierover in twee achtereenvol1857 terug naar Europa. Hi' ging in Marseille aan
gende brieven aan Tine: 'Ds. Franken (zendeling
wal en nog hetzelfde jaar refs hi j door naar
domind) valt mij (lief en fatsoenlijk) aan in de TijdStraatsburg. Waarschijnlijk heeft hi op zijn reis
spiegel. Ik heb een antwoord klaar dat goed is' (vw
door Frankrijk Arles en Nimes bezocht, getuige zijn
x, p. z80). Hi'j verwacht dat dit antwoord `sensatie
herinneringen aan de schoonheid van de vrouwen
zal maken'(vw x, p. z8z). Zijn antwoord werd geuit deze twee steden("Arles). Hi' leerde er "Eugenie
plaatst in De Tijdspiegel van september 1860. Hierin
kennen. Herinneringen aan zijn verblijf in Franschrijft hi' dat hi' inziet onrecht gepleegd te hebkrijk vinden we in de "Zeeziektegeschiedenis en de
ben, het was namelijk niet zijn bedoeling om de
"Likdoornvertelling.
christenen van zich of te stoten. Hi' vraagt zich echter wel of waarom Francken de enige is die zich beFrans I, 1708-1765, hertog van Lotharingen, trouwde
klaagt:
in 1736 met Maria Theresia van Oostenrij,
k werd in
Vaarom zwygen zy die ik treffen wilde, die ik trof? —
1745 keizer van Duitsland. Karel vi, Frans' en Frans
En niet van terzy, als by toeval, — neen, zy die ik treffen
II (Oostenrijks vorst, 1768 - 1835, sedert 1792 Roomswilde, loodrecht in 't aangezicht, met al de kracht die ik
Duits keizer) worden door M. in Pruisen en Nederland
kon byzetten aan myn steenworp, aan myn onweér?
`keizerpoppen' genoemd, die 'in hun grotesk-belaWaarom zwygen zy? Waarom neemt niet iemand uit
chelyken rykswaan den weidsen titel bleven voeren
dat kamp den handschoen op, dien ik rinkelend neervan «altyd vermeerderaar des Ryks» en <theer der
wierp in het strydperk? Moet dat minachting beduiChristenheith, op de wyze nagenoeg zoals de lilliden, dédain? Zou 't lafhartigheid wezen, — Of is dat
putse Ryksstad Nordlingen «Senatus populusque
schuldbesef?' (`Brief aan Ds. W. Francken Az.', vwi, p.
Nordlingensis» voor zyn raadhuis schryft.' (vw Iv,
384)
p. 29).
In Idee963 schrijft hi' verder over deze kwestie:
`leer in den beginne trok zekere Dominee Francken
Frans-Duitse oorlog, Op 5 juli 187o beval Frankrijk
tegen my party voor de zendelingen. Men leze m'n
tot mobilisatie ter voorbereiding van een aanval op
loyaal antwoord in de Verspreide Stukken. Ik laat nu
Pruisen en de Noordduitse Bond. Directe aanleidaar, of die man evengoed was als z'n brief, en zo'n
ding vormden Duitse aanspraken op het leveren van
antwoord waard? Van z'n christelyk party trekken teeen kroonpretendent voor de Spaanse troon. Meer
gen onrecht, heb ik zo min iets bespeurd als van andeindirect was de toenemende Duitse macht op het
re christelyke deugden. Na z'nprotest had ik iets ten
Europese continent, die depositie van Frankrijk vergunste van de personen der zendelingen gezegd, dat
zwakte, een belangrijke factor. Op 19 juli volgde de
met wat inschikkelykheid kon worden opgevat en uitFranse oorlogsverklaring, door de Pruisische kansegevent als testimonium voor de zendelingery — z'n
Tier Bismarck enthousiast ontvangen. De Zuidduitbroodwinning! — en hy was tevreden. De rest ging
se staten voegden zich bij Pruisen en de Noordhem niet aan. In dat antwoord daagde ik alien uit, die
duitse bond, en de troepen van "Napoleon iii werzich door myn werk gekrenkt voelden, het voorbeeld
den verpletterend verslagen. De Elzas en Lotharinvan dien dominee te volgen. Niemand antwoordde.
gen werden door Pruisen geannexeerd. Parijs, door
Waarom niet?' (vw vi, p.161)
de Franse regering verlaten, werd het toneel van de
Commune-opstand ("Commune van Parijs)
Frankfurt am Main, vrije stad in Duitsland tot de
In Idee738, gedateerd zi juli 1870, schrijft M. dat hi
Pruisen haar in 1866 inlijfden. M. deelt in Pruisen en
deze oorlog voorspeld heeft en hi verwijst daarvoor
Nederland mee, dat burgemeester Fellner, de innenaar zijn *Pruisen en Nederland. Hi' acht de handhamin g van zijn stad niet wilde meemaken (vw iv, p.
vin g van de Nederlandse neutraliteit `waarmee som73). In werkelijkheid lee de Fellner zelfmoord
mien zich nog schynen te vleien' een onmogelijktoen Frankfurt Pruissisch werd.
held. Op 3 oktober constateert hi dat Duitsland ditM. behandelt verschillendegebeurtenissen uit de gemaal de oorlog buiten onze grenzen heeft gevoerd,
schiedenis van deze stad in zijn "Tan den Rijn'-bijmaar dat daarmee 'hetgevaar voor inmenging van
dragen (o.a. vw xi', p. 42 -46 en 482 -484; vw xm, p.
Holland en Belie' niet voorbij is (vw iv, p. 460-461).
533-534).
In Idee747, gedateerd eind juli 1870, reflecteert hij
op het oorlogsgebeuren, `meer dan een miljoen
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mensen makers zich gereed elkander te verscheuren'. Hi'j schrijft hierin verder:
zie honderden ossen en duizenden soldaten voorby
`Ik
m'n woning dryven. Dat alles moet geslacht worden.
De ossen, tot geestdrift gespoord door stokken met
yzeren punt, in de hand van kleine jongens, gaan zwygend hun weg. De soldaten - wie, wat spoort hen? -

Fransen, de-, De Fransen le iden evenals de Nederlanders aan het euvel van zelfverheffing, maar 'de spot
bereikt hen niet', omdat zijde
' taal der buitenlanders niet verstaan', aldus M. in een noot bij Idee 452.
'Het getal der Fransen die Duits of Engels lezen zelfs of vooral in de zogenaamd-geleerde wereld - is
zeergering' (vw III, p. 409)-

loeien allerlei vreemdsoortige vaderlandsliefden. De

Fransen van de Putte, Isaac Di us-,1822-1902, Nederlands liberaal staatsman, van 1838 tot 1849 stuurby 't luisteren naar de gezangen van de tweevoeters.'
man ter koopvaardij, van 1849 tot 1859 administra(vw iv, p. 465-467)
teur van een suikerfabriek op Java. In 1862 werd hi'
lid
van de Tweede Kamer en hielp in deze functie
De
invloed
van
buitenlandse
literaFranse modellen,
mee het kabinet Rochussen omver te werpen. Van
tuur op de Nederlandse literatuur, en daarmee sa1874 tot zijn dood was hi' lid van de Eerste Kamer.
menhangend de historische werkelijkheid van de
In de kabinetten Thorbecke(1863-1866), Fransen
Nederlandse literatuur, worden door M. ter sprake
van de Putte (februari-mei 1866) en De Vries (1872gebracht in Idee 1237. `kluchtspelschryvers', maar
1874) was Fransen van de Putte minister van Kolonook auteurs als "Langendijk en "Focquenbroch,
jell, in het laatste kabinet bekleedde hi' tevens de
werkten veelal naar `franse modellers' die zelf `geost van minister van Marine.
[zijn] door 't naapen der manier
P
woonlyk be
Zijn ontwerp-Cultuurwet, waarin de Javaan "Vrije
die in Italie, Provence, Spanje - ook reeds geschoeid
an
tastte het *Cultuurstelsel aan.
A rbeid zou krijgen ,
op vreemde leest - school hadden gemaakt' (vw NTH,
Dit
voorstel
werd
in
1866
verworpen.
Hi'
be
on
de
werd
zelfs
als
een
verdienh ). Dit `naapen'
P. 455-457
"Atjeh-oorlog, die hi' volgens M. nodig had om de
bescouwd, aldus m.: 'De vereerders van Moliere
ste
aandacht of te leiden van zijn onbekwaamheid.
maakten ergeen geheim van, dat-i Plautus en TerenIn 1864 schreef hi' in zijn functie als minister aan
ti us of zelfs de copierende Italianen naschreef (...)'
gouverneur-generaal Sloet van de Beele, dat men in
(vw vII, P. 456).
1856 tot zijn bevreemding was overgegaan tot een
gunstige beschikking voor de regent van Lebak,
Franse Revolutie, In Idee 451 schrijft M.:
n.a.v. de beschuldigingen van M. Men schijnt onder`Welk nut heeft het Volk getrokken van de Franse revoscheid gemaakt te hebben tussen knevelarijen en zolutie, als de plaats der ci-devants overal wordt ingenogenaamde knevelarijen, vervolgt de minister, die
men door andere canaille?' (vw m, p. 89)
crop vertrouwt dat de gouverneur-generaal bij on*Encyclopedis ten
verhoopte herhaling van een dergelijk geval, zich
door andere beschouwingen zal laten leiden (vw xi,
Franse rijmen, In 1864 schreef *Dumas ere in Le petit
P- 401-403).
journal een prijsvraag uit over eindrijmen, waarop
Volgens M. beloofde Fransen van de Putte in de Ka220 inzendingen binnenkwamen, teveel om binnen
mer `datgeschiedenissen als die van SaIdjah niet
degestelde tijd gelezen en beoordeeld te worden. Er
meer zoudenplaats hebben.'. Hi' vervolgt:
daarom
beslotengeen
prijs
uit
te
reiken.
Duwerd
'Maar nooit bleek er dat er iets gedaan werd om dit
mas was verbaasd over het feit dat Frankrijk zoveel
doel te bereiken. Integendeel, hy, waarlyk niet minder
dichters Kerber de. In Idee 693 neemt m. Dumas' redan z'n vele voorgangers en opvolgers, stond altyd
actie over:
alle verbetering in den we door de Natie bezig te hou`0't Is zonderling, schreef Dumas, dat ieder meent te
hardnekkigste Hindoe zou lust in rundvlees krygen,

kunnen meedoen, zodra er sprake is van letterkundigen arbeid. Iemand die een onderwys had genoten in
harmonieleer of tekenen, zou toch niet naar den prys

den met byzaken.' (aantekeningen uit 1875 en 1881 bij
de Max Havelaar, vw I, p. 364 en 374)
In Idee 945 schrijft hi':

din en die uitgeloofd was voor 't schoonste muziek-

`Zo-even vernam ik -Juli '72 - dat men goedgevonden

stuk of de beste schildery. Maar verzen...0 9 (vw iv, p.

heeft ten tweeden male een man tot minister van

418)

Kolonien te benoemen, die nooit andere blyken van

getiteld `Ah! cachez
votre esprit!' Ceindrymelary' - 'de slechtste niet'),
dat door Dumas met een aantal andere inzendingen
werdgepubliceerd in Bouts-rimes (Parijs, 1865; vw iii,
p. 563). In licht gewijzigde vorm, en voorzien van
bovengenoemd commentaar, werd het gedicht opgenomen in Idee 693 (vw iv, p. 418-419). Verder verscheen het in enigszins gewijzigde vorm in M.'s
Bloemlezing (Amsterdam: R.C. Meijer, 1865, p. 231232).
Ook M. leverde een gedicht,

bekwaamheid of competentie gaf, dat dat-i nog sneller dan anderen enige millioenen uit den Javaan wist
tepersen. Ziehier weder 'n opmerking die de oliberale» N. Rotterdamse Courant liefst overgeslagen zag.
Ik beveel haar dus zeer aan in de attentie van ieder die
- liberaal of behoudend dan - op

waarheid gesteld is.

De herhaalde benoeming van dien Van de Putte tot minister, is schandelyk, en behoorde een schandaal te
zyn. Nooit openbaarde zich de Nederlandse geldaanbidding op brutaler wys. Ben ik dan de enige die zich
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ergert aan dat wegsmyten van waardigheid?' (vw vi,

1).141)
Op 15 december 1871 noemt M. hem in een brief aan
W. Wintgens `eene zeer speciale specialiteit van volstrekte onbevoegdheid'. Hi' zou zeker gepast hebben in een van de hoofdstukken van Over Specialiteiten:
`Zyne specialiteit is die van den matroos, die in noodgeval den scheepsraad geroepen om te delibereeren over
den te volgen

koers, z'n superieuren tracht mat te zet-

ten met 'n praatje overpik, teer, knoopen le en en
verdere matrozen-wysheid.' (vw )(Iv, p. 645)

Nota over de betrekkingen van Nederland tot het rijk
van Atsjin sinds 1824 (anoniem, 's-Gravenhage, 1873)
van Fransen van de Putte, noemt hi' in Idee io66
een vod(vw vi, p. 696). 'Het kost me moest de praat'es van Fr. v.d. Putte onbeantwoord te laten' schrijft
hi' op 1 mei 1873 aan G.L. Funke. De `Atjin-zaak'
maakt hem zenuwachtig; hi' kan deze zaak niet `uit
z'n zinnen zetten'(vw xv, I) . 734). In Idee 452
De

schrijft hi':

Fraunhofer, Joseph von-9 1787-1826, Duits instrumentenmaker, verbeterde de verrekijkers en ontdekte in 1814 de Fraunhoferse lijnen in het zonnespectrum. In 1817 werd hi' hoogleraar te Munchen.
*Dolland

Frazen, (frasen) 'Door frazen is het yolk bedorven. 't
Zal door frazen nietgenezen worden.', aldus
schrijft M. in zijn 'Brief aan de voorzitter van het Demokratische Congres' d.d. 29 mei 1873 (vw xv,p.
773; "congres 3). Het woord frazen worth door M. in
de betekenis van 'hone woorden', `praatjes', veelvuldig gebruikt om zijn ergernis te uiten over de wijze
waarop er gecommuniceerd wordt, d.i. teen de
rede(M.'s todin') en de waarheid in. In het tweede
hoofstuk van Over Specialiteiten schrijft hi bijv.:
`fraze, spreekwoord, zegswys, manier van spreken,
dicton, citaat, zaag en deun... altemaal adjudanten
van den leugenduivel, misbruik van het Woord – van
den Logos –, zonden tegen den H. Geest der Waarheid, Godslastering.'

`Te alien tyde was rykdom een middel tot bedervenden invloed. Maar ikgeloof dat zelden die invloed
zich zo onbeschaamd deedgelden als tegenwoordig.
Welke aanspraken had de heer Fransen van de Putte
om gekozen te worden tot volksvertegenwoordiger,

Al in den beginne werden frazen gebruikt om de
waarheid te verhullen. Het `eerste woord waarmee
de eerste misdadiger den eersten doodslag trachtte
te vergoelyken' was KaIns praatje: 'Ben ik myns broeders hoeder?'. Hi' vervolgt:

tot minister? Wat had hy verricht? Waaruit wasgeble-

`KaIn gebruikte die zegswyze – hy zal er wel byge-

ken dat hy bekwaamheden bezat, root genoeg om die

voegd hebben: gelyk degrote dichter zich uitdrukt,

verheffing te billyken? Als de heer Fransen van de Put-

of: om een oud-echt-vaderlands spreekwoord te bezi-

te bekwaam was voor z'n betrekking – een onmoge-

gen... dat kleedt 'n fraze! – hy sprak zo, uit verlegen-

lykheid, die wel door hemzelf zal erkend worden –

heid. Juist. Wie broeders doodslaat, en met Waarheid

zou 't een bloot toeval wezen. Noch zyn opleiding,

overhoop ligt, voelt zich verlegen. En een fraze is daar-

noch z'n levensloop leidden daartoe (...) Het Neder-

van de korollaire uiting. Waar we dus frazen ontmoe-

landse Volk wist van den heer Van de Putte dit alleen,
dat hy in Indie wasryk geworden nog spoediger dan

vele anderen, en ik zou juist hierin een reden vinden
om by voorkeur hem uit te sluiten van alien invloed.
(...) Ik geloof dat de heer Van de Putte bekwamer is
dan over 't algemeen kan verwacht worden van lieden
die zo byzonder bedreven zyn in geldverdienen. Of liever, ik houd hem voor vlug en handig genoeg om onze
Tweede Kamer bezig te houden met *«cluitenplatery>>.
(...) Doch al ware de heer Van de Putte

inderdaad be-

ten, ligt ergens een vermoorde broeder in 't kreupelhout.' (vw v ,P- 492-493)
In het eerste hoofdstuk van

Over Specialiteiten werd
hetgebruik van frazen om `onder vals voorgeven
van overbodigheid, de aandacht van een onjuiste redenering of te leiden' al aan de kaak gesteld (vw v,p.
488 e.v.). In Pruisen en Nederland ageert M. teen het
gebruik van frazen door "j. Bosscha, en vraagt zich
of of de lezers in staat zijn om ' iets te verstaan uit
niets' , hoewel:

kwaam, al had hy kennis van indische zaken, dan im-

`Het grootste gedeelte despublieks is zo lang ont-

mers nog is 't een ongerymdheid, intyden van kwestie

haald op frasen, dat het waarlyk ten laatste karton

over Vry-Arbeid en kultuurcontracten, iemand aan 't

heeft leren eten, of althansgebiologeerd wordt tot de

hoofd van Kolonien teplaatsen, die juist met en door

mening inderdaad ietsgegeten te hebben.' (vw iv, p.

die dingen fortuin heeftgemaakt, en hoogstwaar-

zo)

schynlyk nog altyd

belangheeft by de wyze van exploi-

tatie derJavanen (...) Daar nu de heer Van de Putte een

*huurfraze *modewoorden "dmollients "redeneringen *Rossinant

joviaal mens is, aangenaam in den om an -och, dat is
zo makkelyk als men niet wordt neergedrukt door
zorg. (...) – daar hy zich «goed voordoet» en de gaaf
heeft om

onkunde te verbergen onder woorden (...)– zie,

dilrom moest de heer Van de Putte minister zyn. Hy

zaken alzo, maar opdat Thorblyven zou.' (vw in, p. 138-140)

is dit, niet in 't belang der
becke minister

Frascati, "Stumpff, j.E.

Frederik, Prins der Nederlanden, 1797-1881, tweede
zoon van koning Willem I, richtte de Kolonien van
Weldadigheid op (1821), probeerde in 1830 Brussel te
behouden. Hij woonde later op zijn landgoed De
Pauw te Wassenaar. Vanaf 1816 was hi'j grootmeester
der Nederlandse Vrijmetselarij. M. noemt hem als
vrijmetselaar in een brief aan Mimi d.d. 29 en 3o juli
1863 (vw xi,p. 185).
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Frederik II, Frederik de Grote,1712-1786, koning van
Pruisen 1740-1786, nam in 1740 Silezie of van Maria
Theresia van Oostenrijk. Gevolg was de Zevenjarige
Oorlog (1756-1763), waarin hij de overwinning behaalde en van Pruisen een rote mogendheid maakte. *Molenaar van Sans-Souci
Frederik Wilhelm, (de grote) keurvorst van Pruisen,
162o-1688, keurvorst van Brandenburg van 1640 tot
1688, schoonzoon van Frederik Hendrik, grondlegger van de Pruisische Staat. Nam in 1653 AchterPommeren van de Zweden, streed in 1674 teen de
Fransen en versloeg in 1675 de Zweden bij Fehrbellin.
M. wordt deze trote Keurvorst' terecht 'de
Vol
eigenlyke schepper van de Pruisische monarchie genoemd' (Pruisen en Nederland, vw iv, p. 21).
*Testament desgrossen Kurfiirsten

p. 553). Na haar overlijden ze de hij haar zuster,
Anna Cornelia Feybourg (Naatje) deze toelage toe.
Op 27 mei 1884 schrijft hij Funke, die de betalingen
regelde en die hem had geschreven dat zij nu in het
Oudevrouwenhuis woonde:
`och 't zou me zooveel kosten haar dien onderstand
6o,-i optezeggen. 't Is waar dat ik er niet mee had
[f.
moeten beginnen want eigenlyk had ik niets met haar
uittestaan. Maar juist omdat ze door den dood harer
zuster alle aanraking met my verloor, trof me haar verlatenheid zoo.' (vw xxiii, p.163)

Friesland, "derdepartij, *Sneek

Frits, Jonker-, personage uit "Over Specialiteiten. Hij is
de zoon van de 'baron van 't Een-of-ander' en diende tot zijn 22ste jaar bij de marine, waar hij 2e luitenant werd. `Daarna... waarachtig, Frits werd een-enander', namelijk `specialiteit' in marinezaken.
`Fritsjen is, als right man on the right place, specialiFrederik Wilhelm 1,1688-1740, werd in 1713 koning
teit in de Tweede Kamer!'(vw v, p. 517 en 519).
citeert
M.
een
pasPruisen
en
Nederland
van Pruisen. In
*Lamartine *orakel
sage over Frederik Wilhelms sterfbed uit een brief
van graaf Ernst Christoph van Manteuffel aan miFrits van Pruisen, *Molenaar van Sans-Souci.
nister Briihl(vw iv, p. 22-24).
Frederik Wilhelm Iv, 1795-1861, koning van Pruisen
van 1840-1861, weigerde in 1849 de hem door z8
Duitse regeringen aangeboden keizerskroon. Voldeed hij dit `uit eerlykheid' , omdat de
gens J. Boss
vergadering die hem de kroon aanbood daar geen
toe h,adschrijft M. in Pruisen en Nederland. M.
recht
pschrijft het hier niet mee eens to zijn , want: 'Deoli
to is, en moet zyn,
y, uit den aard der zaak: oneerlyk' .
Hi' vervolgt:
`Het weigeren der Keizerskroon was een daad van welbegrepen belang, en voor het huis der Hohenzollers,
en voor Pruisen, en voor Duitsland. Wat was die Keizerskroon? Een nietigheid, een speeltuig, een vod.
Diirmee was noch de dynastie gebaat, noch het ryk.'
(vw iv, p. 25-27)

Freischiitz, Der-, titel van een opera uit 1821, gecomponeerd door K.M. von Weber en op tekst gezet
door F. Kind. Wouter bezit een rent met de figuren
uit Der Freischiitz (Idee 1047, vw vi, p. 397). M. noemt
deze opera verder in een brief aan J.N. van Hall d.d.
27 december 1875 (VW XVIII, p. 155).
(Mina)-, overl. 1877, was in M's
Freybourg, He
kindertijd `zoowat noodhulp, half meid, half naaister' bij het gezin Douwes Dekker, en diende als model voor `Leentje'in de "Woutergeschiedenis (cf.
brief aan W.A. Paap d.d. 24 mei 1884 VW XXIII, P• 159
en brief aan mevr. M.C. Funke-de Koning d.d. 22 januari 1886, vw XXIII, p. 559).
M. stuurde haar later geregeld geld (cf. brief aan
d'Ablaing van Giessenburg d.d. eind maart 1862, vw
x, p. 614; memoriaal d.d. januari 1871, vw xiv, p. 358;
brief aan G.L. Funke d.d. 3 december 1876, vw xviii,

Fruin, Robert .-0823-1899, van 186o tot 1894 hoogleraar vaderlandse geschiedenis to Leiden. Hi' publiceerde in 1857-1858 Tien jaren uit den tachtigjarigen
oorlog.

In een brief aan P.A. Tiele d.d.9 juli 1876 (vw xviii,
edra
. 411) verbaast M. zich erover dat Fruin het
gg
p
van Willem III verdedigt; in brief aan C. Vosmaer
d.d. iijanuari 1883 (vw XXII, p. 519-520) bespot hij
F ruinsgeschiedschrijving.
het artikel `Fruin's oordeel over de Max Havelaar'
In
(Over Multatuli 1980, nr. 6, p. 57) publiceert J. Kortenhorst eenpassage uit een brief van Fruin aan L.C. Luzac d.d. 13 juli 1860, waaruit Fruins negatieve
ruin schrijft
oordeel over de Max Havelaar spreekt. Fruin
hierin onder meer:
`Het is wel niet tegen to spreken, dat het flink en boeijendgeschreven is, maar het boezemt niet veel achting
voor de schrijver in. Zelden heb ik zulk een ingenomenheid met zich zelven aangetroffen als bij Max Havelaar. De schrijver is in verrukking met alles, wat zijn
held doet en denkt, en het is toch al vrij duidelijk, dat
de held niemand is dan hij zelf. (...) Ik kan mij ligt behetdIndische gouvernement aan zulk een
j pen,
g
riat
ambtenaargaarne het gevraagde ontslag verleend
heeft.'

Fiihri, George Daniel-, geb. 1816, sedert 29 maart
1865 woonachtig to Wiesbaden. Eigenaar van Hotel
Marechal de Turenne in Den Haag, waar M. vaak verbleef tijdens zijn verloftijd (vw ix, p. 305, 374).
Fiihri is den van M.'s schuldeisers; getuige een brief
van de Erven Ketjen, was M. hem f5oo,- (of meer)
schuldig (brief 15 april 1862, vw x, p. 626).

FULTON — FYSICA

Fulton, Robert-, 1765-1815, Amerikaans ingenieur,
liet in 1807 de eerste stoomboot varen op de Hudson. *stoomkracht
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In 1874 kocht Funke de rechten van de Max Havelaar
voor f zioo. M. corrigeerde en herzag zijn eerste
boek voor de vierde druk, die in 1875 verscheen. Verder verschenen bij Funke herdrukken van Over vryen
arbeid, Verspreide stukken, Pruisen en Nederland en De
bruid daarboven. In 1876 gaf hi' de Bloemlezing door Helaze uit, die M. samen met Mimi samenstelde.
M. schrijft op 18 november 1876 aan P.A. Tiele over
zijn uit ever:
`Ik kan U niet zeggen hoeveel verplichting ik aan hem
heb. Dat bepaalt zich volstrekt niet tot geld zaken alleen – schoon hy ook ddarin altyd allergrootmoedigst
was – neen, op heel andere wyzen nog heeft hy my
alstyd edel behandeld. Ik heb veel fouten, en de manier waaop hy die altyd vergoelykte en vergaf, maakt
hem in myn oog tot een der achtenswaardigste menschen. Dikwyls heb ik hem bewonderd. Z'ngoedheid
jegens my was des te sterker omdat hy van temperament volstrekt niet schaapachtig is, en dus niet te maken heeft met lamzalige goedigheid. (...) indien allen
die met Havelaar in aanraking kwamen hem behandell hadden als Funke, waarlyk, beste 'on en dan
had ik niet zoo rondgezworven, te-vergeefs zoekende
naar recht.2 (vw xxi, p. 621-622)
In 1885 was M. aanwezig bij Funkes begrafenis.
Brieven van Funke en M. werden uitgegeven doorJ.
Pee in Multatuli en de zijnen (1937). In 1947 publiceerde Funkes zoon, G.L. Funke, de Briefwisscheling tusschen Multatuli en G.L. Funke. 1871-1885.

Funke, G.L.-, Amsterdam 1836-1885, bracht zijn leertijd door bij de boekhandelaar-uit
J.H. Gebhard, W.P. van Stockum en A.C. Kruseman. In 1863
vestigde hi' zich als boekhandelaar-uitgever aan de
Blauwburgwal te Amsterdam. Van 1867 tot 1871 was
hi' redacteur van het Nieuwsblad voor den Boekhandel
en in 1870 richtte hi' samen met "P. van Santen Het
Nieuws van den Dag op, dat in 1885 de meest gelezen
krant van Nederland was. In 1870 verhuisde hi j naar
de Herengracht, waar hi' zijn boekhandel verrijkte
met een antiquarische afdeling. Drie jaar later verkocht hi' zijn boekhandel. Zijn fonds bestond o.a.
uit werken vanJ.J. Cremer, Johan Gram, Jan-Pieter
Heije en C. Busken Huet. In 188o verkocht hi' zijn
fonds en werd hi' commissaris van de in hetzelfde
jaar opgerichte uitgeversmaatschappij "Elsevier.
In 1871 kocht Funke het Multatuli-fonds van
d'Ablaing van Giessenburg en nam nog in hetzelfde
jaar het kopijrecht van de derde bundel Ideeen over
van C. van Helden. Hi' gaf direct de eerste twee bundels Mean in eengoedkope herdruk uit om het aanschafkapitaal aan te zuiveren ("d'Ablaing van
Giessenburg). Hi' bracht M. hier niet van op de hoogte. Toen deze hiertegen ageerde, nam Funke contact
met hem op. Nog in hetzelfde jaar werd er een intensieve correspondentie opgezet, die tot Funkes dood
zou gaan duren. Funke betaalde M. 4o ,-(en later
Furca caudina, het Caudijnse juk, genoemd naar de
150,-) per vel kopij en f 5,- per vel correcties. Vanaf
Furculae Caudinae, de bergpassen in de stad Caudi1874 gaf Funke hem verder jaarlijks een bedrag van
um, waar de Romeinen in321 v.Chr. verslagen werf 500,- als aandeel in de winst. Voor de afzonderlijke
den door de Samnieten. De overwinnaars bevalen
uitgave van V orstenschool kreeg M. 5oo,-uitbetaald
hen vervolgens onder een juk van drie speren door
tot het overlijden van M.'s tweede vrouw, Mimi.
te to en. Havelaar moest `zyn fier hoofd (...) buigen
Funke werd M.'s belangrijkste uit ever. In zijn brieonder de furca caudina van menigen schuldeiser'
vengaf hi' commentaar op M.'s werk – hi' smeekte
(vw 1,p. ioz).
bijv. om het vervolg van de Woutergeschiedenis –
en informeerde M. over recensies van diens werk in
Fysica, In Idee 577 houdt M. een lofrede op de fysica:
de Nederlandse dag- en weekbladen. Zij raakten be`Fysica in den woord, is de ware enige godsdienst!
vriend met elkaar en m.ging zich dientengevolge
In het onbelemmerd bestuderen van deryke natuur,
moreel verplicht voelen regelmatig vellen kopij te leligt het middel om de mensheid op te voeren tot de
veren (cf. brief van M. aan C. Vosmaer d.d. 15 juli
grootst mogelyke mate van byzondergeluk en algeme1874, vw xvi, p. 611-615).
ne verbroedering.' (vw iv, 13. 334).
Hi' voltooide bij Funke de derde bundel Ideeen
"Zijn
(1871). Tot 1873 kwamen daar de bundels iii-vi bij,
bundel vii kwampas na Tines dood en na de scherpe
kritiek van "J. van Vloten gereed.

G
Gaafzuiger, personage uit de Max Havelaar, de boekhandelaar die Sjaalman ontsloeg om deze op een
veiling enkele jaargangen van de * Aglaja had laten
vallen. Hi' noemde Sjaalman qui, pedant en ziekelyk' en was niet langer van plan `vyftien stuivers
daags' aan hem (vw I, p. 46). In de Engelse vertaling
van "Nahuijs wordt zijn naam verklaard als 'talent/
aanleg-zuiger'.

gern – iets van onsgeschryf te weten komt.' (vw iii, p.
406)
Galante Dichtluimen, een in 1780 naamloos verschenen bundel erotischegedichtjes, die worth toegeschreven aan Hendrik Riemsnijder. Deze bundel
werd in 1869 opnieuw uitgegeven onder de titel Galante Dichtluimen door Hendrik Riemsnijder en Willem Bilderdijk met een inleiding door "J. van Vloten.
De uitgave van dit `vuile, kwajongensachtige, Jaffe
vod (brief aan C. Vosmaer d.d. 11 'an
1884, vw
xxiii,p. 42) was voor M. een bewijs dat Van Vloten
beneden elke kritiek stond: 'Die kerel leeft van harken en schooien en schelden' (brief aan Vosmaer
d.d. 7 december 1874, vw xvii, p. 188). In een noot bij
Idee926 schrijft hi':
Vie zedelyk, wetenschappelyk en litterarisch te laag
staat om my te beoordelen en m'n werken te behandelen, had zonder schade voor degoede zaak z'n mond
kunnen houden, of zich blyven bepalen by 't uitgeven
van Bloemlezingen, Baker men Vondelalmanakken
en Galante dichtluimen.'(vw iv, p. 719-720)

Gagern, Friedrich, freiherr von-,1794-1848, Nederlandsgeneraal, die deelnam aan de Tiendaagse Veldtocht in 1831. Van 1844 tot 1847 werd hi' op tuitengewone zending' naar Nederlands-Indie gezonden,
waar hi' belast werd met het onderzoeken van de legertoestanden aldaar. In 1848 werd hi' bevelhebber
van de regering in Baden en vocht hi' teen de radicalen onder aanvoering van Friedrich Hecker. Bij
deze strijd sneuvelde hij.
M. heeftgoede herinneringen aan Von Gagern. In
Nog eens:Vrye Arbeid schrijft hi' bijv.:
`La Place [*Laplace ] vond het zeer onbehoorlyk dat
de Sultan van Mandoera zyn blote voeten met de
hand aanraakte. Maar daarentegen was er eens in
'nJavaans district grote opschudding over zekeren
Galenus, Claudius, geb. 131 n.Chr. te Pergamum, geachtenswaardigen Generaal-officier die, vreemdeling
neeskundige, tot de renaissance beschouwd als de
in Indie doch menende dat den soldaat alles vry en
grootste autoriteit op het gebied van anatomie en fygoed stond, zich niet ontzag op een inspektiereis, onsiologie. Ten gevolge van een opstand vluchtte hi'
der het oog van 't met zyn rang overeenkomend gein 164 naar Rome, waar hi' door zijn voorspoedige
volg, terzyde van den we g te voldoen aan een natuurgenezingen enfysiologische lessen weldra zeer gelyke behoefte. (...) Wat is hier zwaarder vergryp teen
roemd werd. In 167 keerde hi terug toen in Rome
decentie, de zeer zindelyke voet van den Sultan, of 't
depest uitbrak. "G.A.N. Allebd
zeer onzindelyke... andere van dien Generaal?' (vw v,
P. 421-422)
Galgeberouw, In Idee 1052 schrijft M. over galgebeGenoemde generaal-officier is Von Gagern, `een
rouw:
gentleman en in veel opzichten een uitstekend per`En, als ware het om deze benaming tot 'n letterlyke
soon', schrijft hi' in een noot bij deze passage (vw v,
waarheid te maken, we vinden byna zonder uitzondering
P. 472).
de meest onbepaalde gelovery by galgebrokken. Er
In een brief aan Tine van 27 november 1845 schrijft
werden te allen tyde weinig lui gehangen, die niet aan
hi' naast Von Gagern aan tafel te hebbengezeten:
God geloofden. De hemel moet vol slecht yolk wezen.'
`Hi' deed mij de eer aan veel met mij te spreken' (vw
(vw vi, P . 479)
VIII, p. 555). Verder brengt hi' hem ter sprake in een
noot (uit 1872) bij Idee 452:
Galild, Galileo-,1564-164z, beroemd Italiaans na`De vechtrapporten zyn gewoonlyk met zo weinig totuurkundige. Grondlegger van een aantal natuurlent vervaardigd, zo kinderachtig ingekleed, dat men
kundige opvattingen. Aanhanger van de leer van
zich ergert over 't succes der al teplompe leugens. (...)
Copernicus (zon als middelpunt van het heelal, niet
We maken ons belachelyk in de ogen van den vreemdede aarde), die hi' in 1633 voor de Inquisitie moest
ling, die toevalligerwyze – als byv. de generaal Von Gaherroepen. Bij die gelegenheid zou Galildgezegd
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hebben 'e pur si muove' (en toch beweegt zij [de aarde] zich).
In Idee454 schrijft M.:
`gy [dominee Zaalberg] spreekt van Galild als om de
gemeente op te wekken tot medegevoel voor uw leed,
als om tewyzen op den moed diengy nodig had, om...
niet de waarheid te zeggen.' (vw in, p. 220)
*Knak

Galliers, veroverden Rome in 387 v.Chr. De bevolking
was toen reedsgevlucht, alleen de senatoren zaten
nog op hun zetel. De Galliers zagen hen voor godenbeelden aan. Edn van hen streelde de lane witte
baard van Marcus Papirius. Deze sloe toen de Gallier met zijn elpenbenen staf, waarop alle senatoren
vermoord werden.
In de notities in handschrift bij Over Specialiteiten
schrijft M. dat Gathers of Germanen `onze papiriussen op 't Binnenhof gerust aan den baard [kunnen]
komen trekken... als die beschreven vaders zich niet
by-tyds uit de voeten maken om 'n schuilplaats te
zoeken in de distrikten waar ze zo byzonder geacht
zyn.' (vw v, p. 670).

Gambit, schaakspel waarbij bij aanvang van het spel
den pion opgeofferd worth om de kans op doorspelen te vergroten.
In Over Specialiteiten vraagt M. zich of of den `specialiteat in bijv. de politiek, beter in staat zal zijn een
nieuwe Gambit-combinatie teen te spelen dan een
aantal `niet-specialiteiten' (vw v, p. 52,4).

Garcia, In zijn Millioenen-studien haalt M. de geschiedenis aan van de speler Garcia, die in het casino van
maar alles weer verloor
Ho mburg miljoenen won ,
toen hij bleef doorspelen. M. had uit de krant vernomen dat de man thans kelner te Monaco was en dat
hij te Pa Js veroordeeld was we ens diefstal in 'den
cerde van den hertog Grammont-Caderousse ' (vw v,
p. 208-209). Ook D.J. Korteweg noemt Garcia in een
brief aan M. d.d. 12 maart 1875, wanneer hij op de
Millioenen-studien ingaat (vw xvii, p. 511).

Garibaldi, Guiseppe-, 1807-1882, vanafi848 een vurig strijder voor de vrijheid en eenheid van Italie. In
186o ondernam hij zijn beroemde tocht tegen Napels. Twee jaar later vocht hij teen de pauselijke
staat Rome, waarbij hij een nederlaag Teed en zwaar
gewond raakte. In 1866 streed hij met een leer vrijwilligers to en Oostenrijk, dat een deel van NoordItalie overheerste. Hi' stierf op het eiland Caprera.
hem zeer, getuige een brief van 2
M. be
juli 1866 aan Tine, die op het punt stond naar Italie
te vertrekken. le begrypt hoe graag ik nu vooral
naar Garibaldi wou.' schrijft hij, waarna hij in het
Frans ik zal frans schyven dan lees je 't misschien
voor') ingaat op Garibaldi's nederlaag in 1862, (vw
xI, p. 615-616).
Wanneer twee studenten hem schrijven `Wy hebben
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respect voor uw kunsttalent...', spot M. in Idee 206
dat dit hem voorkomt alsof 'men aan Garibaldi een
compliment maakte over zyn juiste denkbeelden
omtrent de garnizoensdienst' (vw ii, p. 418).
M. vergeleek eerder al zijn schrijfstijl met het eenvoudige rode matrozenhemd dat Garibaldi en zijn
strijders droegen: `Mensen die zwarte rokken dragen , kunnen geen rood hemd zien, zonder boos te
worden, als kalkoenen.' (Minnebrieven, vw ii, p. 86).

Gasconjers, bewoners van Gasconje in het zuidwesten van Frankrijk, bekend om hun grootsprekerij
(een onschadelijke blufferij wordt wel een `gasconnade'genoemd).
In de tlufferige ophef dien wy maken van heldenmoed en verdere onvergelykelyke hoedanigheden
onzer voorvaderen', steken wij de Gasconjers naar
de kroon, schrijft M. in een noot bij Idee 452 (vw iii,
. 405-406).
P

Gaudeamus igitur, (Lat. laat ons dus vrolijk zijn) de
ningswoorden van een studentenlied, waarvan
ope
een eel oorspronkelijk een middeleeuws Latins
boetelied was. C.W. Kindleben gaf het in 1781 de huidieg
vorm. In de Max Havelaar lezen we:
`By jongelieden van achttien jaren was by [Max Havelaar] een jong student, die gaarne zyn Patriam canimus meezongitur'
, of Gaudeamus
(vw 1, p.ig
84).

Gebed van den onwetende, Het-, geschrift van M.,
dat hij in 26 februari 1861 in het album van *H.E. Bovenschen schreef (vw I, p. 473-477). In 1861 werd het
voor het eerstgepubliceerd in De Dageraad, voorzien
van een illustratie door *Ernst Stern. Het is geschreven in rijmloze verzen. M. neemt in dit geschrift afstand van hetgeloof: Vat anderen nu beweren van
dien God te weten... Baat my niet... Ik versta hem
niet!' (vw I, P. 475).
Op 18 februari 1869 schrijft hij H. van Du se, dat hij
de toon van het werk achteraf te mild vindt:
`Degemoedelykheid in dat gebed v.d.O. hindert my
thans, en 't komt my voor dat Mad llc Logique en Mad
Waarheid my die ontrouw euvel duiden. 1k heb beloofd my te beteren. (...) De taak van den denker is niet
Over de mogelykheid van het Onmogelyke te redeneeren, en vooral niet (gelyk ik in myn Gebed v.d. 0 doe)
lieve woordj es te geven aan 't onware, alsof-i verlegen
was omgemeenschap met leugen – neen, wy moeten
de absurditeit flink in 't aangezicht spuwen'. (vw xlli,
p. 361)
In een noot bij Idee 165 uit 1872 schrijft hij:
Tat smachten naar eenpersoonlyken God, is opstand
teen
g
de Rede. (...) Myn «Gebed van den Onwetende» is
nog met die ziektestof besmet.' (vw ii, p. 681)
Het `gebed' maakte veel indruk, maar heeft ook het
aantal vijanden van M. doen toenemen. In 1861 werd
het beantwoord door Pisteuologos (ps. van *J.N.
Wiersma) in de brochure Het Gebed van den Geloovige
(Amsterdam 1861).

GEBODEN — GEDENKTEKEN

Op bijeenkomsten van de beginnende socialistische
beweging werd het dikwijls voorgedragen. In het
tijdschrift De Dageraad der V olksbevrijding (nr. 1)
schrijft W.H. Vliegen dat het ten gehoregebracht
was op een bijeenkomst van de socialisten in Bloemendaal in 1884. Het 'te hoop gelopen yolk' stormde hierop de zaal binnen en mishandelde de
socialisten. Ook na M.'s dood werd het `gebed' herhaaldelijk bekritiseerd, o.a. door Th. Famulus, *L.
van Elk en. van Veen.
Tijdens en na M.'s leven verscheen een aantal vertalingen van het Het Gebed van den onwetende. In 1868
vertaalde H. van Du se het geschrift in het Frans: de
brochuregetiteld La priére de l'Athee, verscheen anoniem en werd in Frankrijk verboden. Een France
prozavertaling getiteld La Priere d'un Ignorant, verscheen in het tijdschrift La Societe nouvelle (maart
1887). In Der Freidenker van 1885 verscheen een Duitse vertaling van "C. Derossi, getiteld Das Gebet des Unwissenden, en in 1876 verscheen een Friese vertaling
van de hand van H.G. van der Veen(1816-1887), getiteld Itgebet fen de iinwitende in het tijdschrift Forjit my
net (vw xvm, p. 580 - 583). In 19o2 werd Het gebed van
den onwetende op muziek gezet en ten gehore gebracht door de zangvereniging Excelsior.

Geboden, *Tien Geboden
Gecommitteerde Raden, naam van degedeputeerde
staten in Holland en Zeeland, ten tide van de Nederlandse Republiek de naam van het dagelijkse bestuur van een gewest.
In zijn kritiek op Thorbeckes bespreking van Johan
de Witt en zijn tijd van *P. Simons (in Historische Schetsen), citeert M. in Idee452 een passage waarin Thorbecke op zijn beurt kritiek levert op Simons die
verzuimd had in zijn boek op te nemen: 'of er dan in
de overige provincien – buiten Holland namelyk –
geen Gecommitteerde Raden of Gedeputeerde Staten aanwezig waren?'. M. reageert hierop:
`Het was den oHeren Staten» van 1700 vry onverschillig, wat er gebeurde buiten hun vergaderzaal, (...)
evenals thans de ware belangen des V olks geheel ondergeschikt worden geacht aan 't handhaven in verkregen
voorrecht, van personen welke zich met die belangen
moesten bezighouden.' (vw in, p.172)
*Michiel Az. de Ruyter

Gedachte, een-, In Idee 87 schrijft m.: Tengedachte
is 'npolyp. Sny ze in twee, dan
hebttwee
polypen. Sny die weder in twee... en ga voort met snyden.' (vw II, p. 328). Hi' vervolgt in Idee 88:
`En toch is 't niet waar, datgedachten de wereld regeren. Zelfs niet ideeen. (...) juist door de oneindigheid
der gedachten verliezen zy aan invloed, wat ze
[aanigroeien ingetal.' (vw ii, p. 329)
In dit Idee maakt hi' onderscheid tussen een gedachte en een denkbeeld, waarover hi' eerder de Ideeen
11, 12 en 13 schreef: 'Om eengedachte uit te drukken,
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moet diegeworden zyn tot beeld, dat is: tot denkbeeld. Zo'n beeld moet men leren tekenen.' (Idee ii,
vw ii, p. 312). `Gedachten heeft ieder. By weinigen
worden ze tot denkbeelden.'(Idee 12, vw II,p. 313).
`Het is zeer moeilyk zich juist uit te drukken. Wie
klaagt overgebrek aan die to in dezegedachte, is niet
gewoon zich toe te le en op juistheid van uitdrukking. Dit is myn denkbeeld.' (Idee 13, vw II, p. 313)
Op het verwoorden van gedachten komt M. terug in
Idee 268a(later opgenomen in een foot bij Idee
268), waarin hi' schrijft:
`Gedachte en uitdrukking oefenen wisselwerking op
elkander uit. Wie logisch denkt, zal – by benadering
altyd – de juiste uitdrukking vinden voor zyn gedachten, althans by zal niet berusten in het tegendeel.' (vw
II, p. 697)
*indrukken *denken

Gedenksteen,
1. Aan hetgeboortehuis van M. in de"Korsjespoortsteeg te Amsterdam. Na M.'s overlijden vatten N. de
Roever, archivaris te Amsterdam, enW.R. Veder, adjunct-archivaris, hetplan op een gedenksteen in het
geboortehuis te plaatsen. De kosten werden geraamd opf 77,85. Dankzij de intekenaren, onder
wie een aantal bekende namen, kwam er f 116,00
binnen. De steen werd uiteindelijkgeplaatst op 13
december 1887, getuige een brief van De Roever aan
de toenmalige eigenaar van het pand, de heerj.j.
Brunner. Van dezeplaatsing werd o.a. melding gemaakt in het Algemeen Handelsblad van 14 december
1887 en in Het Nieuws van den Dag van 16 december
1887.
2. In degevel van het woonhuis van M. in "NiederIngelheim, met beitelfout: Eduard Douves Dekker.
De onthulling ervan vond plaats op ii oktober 1908.
Bij deplechtigheid hielden W. Spohr en de zoon van
Marie Anderson een toespraak. Vernieuwd en nogmaals onthuld op 19 februari 1987 t.g.v. de honderdste sterfdag van M.
3. In het huis aan de Dorzheimerstrafge 48 te *Wiesbaden(nu verdwenen), waar M. en Mimi van oktober 1877 tot 5 augustus 1879 woonden.
4. In 1960 werd in hetpand aan de Arenbergstraat
(destijds Bergstraat 8o) in Brussel, waar de Kerber g
*Au Prince Beige heeft gestaan, een gedenksteen
onthuld. In degedenksteen, die zowel in het Nederlands als in het Frans is opgesteld, is de naam
Eduard foutiefgespeld (Edward).
5. In Den Haag, op de plek waar M.'s woning aan de
Z.W. Binnensinge118 heeft gestaan, werd op 2 juli
1992 eengedenksteen onthuld, aan een nieuwbouwproject dat op dezelfde plek werd opgetrokken aan
het Buitenom.
(illustraties in W.F. Hermans, Deraadselachtige Multatuli, 2e druk 1987, p. 234)

Gedenkteken,
1. Het Multatuli-monument in de urnentuin te Drie-
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huis-Westerveld, ontworpen door A.H. Wegerif, bevat de as van M. en Mimi. Het monument, waarvoor
de eerste plannen uit 1920 stammen, werd door
Garmt Stuiveling op 6 maart 1948 onthuld. De tekst
van de inscriptie luidt: Multatuli/1820-1887/DE ROEPING VAN DE MENS IS MENS TE ZIJN (Jaap van der
Does, Vat rest van Multatuli – en waar', in: Over
Multatuli,1991, nr. 26, p. 5-10). *As van Multatuli
2. Standbeeld op de Torensluis in Amsterdam, ontweir en door Hans Bayens en op 16 mei 1987 door
koningin Beatrix onthuld.

Gedichten van Multatuli, Een aantal van zijn `ge-
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voor een behouden reis. De beker was gewijd door
de heilige Gertrudis (Sint Geerte), abdis van het
klooster van Nijvel (626-659), dochter van Pepijn
van Landen.
Bij de bespreking van "Bilderdijks toneelstuk Floris
v, waarin Floris en Gijsbregt van Amstel uit deze beker drinken (iv 4, rege11141-1142), levert m. het volgende commentaar:
`By de scene van den Geerteminnebeker – historisch
hoekkanteeltandje van grootmama! – toont de kuise
Floris dat-i ook huishoudelyk, zindelyk en ordentelyk
is. «Geef acht om niet te plengen» zegt-i. Het staat er.'
(Idee io55b, vw vi, p. 551)

dichten uit vroeger tijd' nam M. op in zijn Max HaveGeisenheim, dorp bij Riidesheim, tussen Bingen en
laar. Bijv. "Moeder, 'k ben wel ver van 't land',
Mainz, woonplaats van M. en Mimi van augustus
"'Mein Kind, da schlagt die neunte Stunde, heir!' en
1879 tot april 1881. Aan R.J.A. Kallenberg van den
"Ik weet niet waar ik sterven zal'. In zijn "Brief aan
Bosch geeft m. in juli 188o het adres als volgt op:
A.C. Kruseman' nam hi' ook een aantal gedichten
`zeg aan den koetsier dat hy te Geisenheim naar de
op, zoals "'De nachtschuitsdroom ', "Salak', "Toen
Webergasse vraagt, en dien dOOrrydt tot het allerlaaten thans' en een gedeelte uit "Vaarwel aan Natal'.
ste hues rechts. M.a.w. het huis dat in de Webergasse 't
"albumversjes *Maleise gedichten "Mijn schaatsen
naaste by den Ryn is.' (vw xx, p. 481).
"Nieuwjaar
huis met tuin (de verhuurder noemde 't «villa»
' Ons
Een uitgave van M.'s verzamelde gedichten verin z'n annonce, maar dat was wel wat weids!) is net
scheen in 1985 (Multatuli Gedichten. Ingeleid en toegeen aardig' schrijft hi' op i augustus 1879 aan G.L.
licht door Sander Blom).
(vw xx, p. 81). In november 1879 is het enFu
thousiasme
getemperd: de vloer viel uit het balkon.
van-0773-1846,
NeGeen, Joseph Jacobus, baron
`De
woning te Geisenheim bevalt ons maar half'
militair, tot 1814 in Franse dienst. Vertrok
derlands
schrijft M. op 5 november aan De Haas (vw xx, p.
in 182o naar Indie, waar hi deelnam aan expedities
in). Hi' herhaalt deze klacht op 15 november (vw xx,
naar Makassar. Hi' veroverde Boni, Soepa en Tanetp. 113), hij noemt de plaats zelf 'een ellendig nest'
te 024-1825). Direct daarna vocht hi' in de "Java(VW XX, p.123).
oorlog tegen "Dipo Negoro. Vol ens M. in Over vryen
arbeid, was hi' 'een speler, meestal court d'argent
Geld, *fortuin maken
zynde, oorlog nodig had om aan geld te komen'. De
Java-oorlog zou hierom gerekt zijn (vw ii, p. 212).
Gelder, Jacob de-9 1765-1848, leraar wiskunde, vanaf
1814 hoogleraar aan de Militaire school in Delft en
Geerke, J.H.-,1839-1905, werd in 1868 directeur van
vanaf 1819 buitengewoon hoogleraar in Leiden. Hi'
het telegraafkantoor in Grave. Onder het ps. Soraschreef diverse wiskundige werken, zoals Gronden
nus schreef hi bijdragen over het toneel en vertaalder Cifferkunst (1793), Wiskundige lessen (1809), Beginsede hij een root aantal toneelstukken. Onder het ps.
len der Meetkunst... On) en Hoogere Meetkunst... (1824).
Soranus publiceerde hi' ook het artikel `Vorsten*Bernstein
school en publiek', in de Noord en Zuid Nederlandsche
Tooneelalmanak (1876, nr. 5, p. 172-185; fragmenten
Met Het Gebed van den onwetende nam M. in 1861
Geloof,
in: vw xviii, p. 198 e.v.). In dit artikel prijst hi' M.'s
publiekelijk
afstand van zijn geloof in God. De rede
toneelstuk, dat z.i. een beker publiek verdient. Het
werd zijn `godin' (Over Specialiteiten, vw v, P . 492),
aanvankelijke succes van de voorstellingen was volwant:
gen hem namelijk te danken aan de nieuwsgierig`De Natuur is alles, en: alles is natuurlyk. Waar 't ons geheld van het publiek naar: '1. Hoop op 't hooren van
geven is de volgorde na te aan van de logica der feiwat schandaal; 2. De rol der koningin en vooral de
ten, erkennen we dat natuurlyke, die: noodzakelykheid.
actrice ["Mina Kriiseman], die haar speelde'. VoorWaar de logica ons ontsnapt – omdat we zo weinig weoordeel en onwetendheid beletten het stuk een daten – denken we aan een God.' (Idee 166, vw II, p. 389)
verend succes te worden. Maar degenen die 'bezield
Hij
concludeert in een noot bij Idee 166: `Geloof is
zijn met een zucht voor 't verhevene en edele, voor 't
alzo 'n opgedrongen surrogaat voor kennis .9 (vw ii,
schoone en 't goede, voor al wat wel klinkt en liefe. 681-682).
lijk luidt, zij hebben genoten, in dubbele mate genoP
In zijn geschriften bekritiseert hi' herhaaldelijk het
tea.
geloof in een god. In een brief aan Mimi d.d. 31 juli
1863, schrijft hi': `Geloof? 't Is een domheid of subeker
waaruit
in
de
middeleeuGeerteminnebeker,
bliem! Domheid in redenering, in zoeken naar waarwen gedronken werd bij een afscheid, met de wens
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heid. Subliem in handeling, als 't grootste offer.' (vw
p. 192).
Hetgeloof belemmert de ontwikkeling van 'den geringen stand' waardoor elke vorm van opstand vermeden wordt, betoogt hij Idee 915. 'Is niet die hele
godsdienst den wyzen op den Hemel - waar alles beter wezen zal! - om depatienten tevree te stellen
met 'n Aarde... waarop zeer veel verkeerds, en 't
brood duur is?'(vw iv, p. 655). `Geloof is bygeloof,
schrijft hij in Idee 354, waarna hij in Idee 355 vervolgt: Vie het eerst «geloof» wist te verb
tot
deugd, moet 'n stout man geweest zyn.' (vw II, p.
521), want: `VOOr 't Geloofgeselen kon, en wurgen
en branden, moest het vooraf de mensen krankzinnig maken.' (aantekening bij Idee 233, VW H, p. 693).
In Idee 1233 geeft M. een `recepe voor het `uitroeien
van dezepest'. Onthouding alleen is niet voldoende: 'het kind doetgeen stap in de maatschappy zonder iets van dien God te vernemen. 't Is ouders en
opvoeders onmogelyk deze spokery uit te roeien
door onthouding.' Hi' stelt voor om ' den alkeer van
lee te' toe te passen:
`Men vulle het kind met kennis, men make hem gewoon aan begrypen en weldra zal 't hem stuiten iets aan
te nemen dat, met z'n weten en begrip in stryd, zowel
een miskenning van z'n oordeel wezen zal, als 'n belediging van z'n smaak.' (vw vii,. 447)
In noot in (1881) van de Max Havelaar schrijft M.:
`De katholiek die vast en zekergelooft dat de H.
XI,

in november 1859 in De Dageraad (vw I,p. 7-9). In
1865 werd de Geloofsbelydenis opgenomen in de Herdrukken en in de Versprei de Stukken.
Het betreft eenparabel waarin een vader het huis
verlaat en zijn vijf zonen (Blauwbuis, Koek-eter, Katteknyper, Haartrekker en Lijstermannetje) laat raden wat hij gedurende zijn afwezigheid heeft
gedaan. De praktische barmhartigheid van Lijstermannetje (zo genoemd omdat hij het gebroken
pootje van een lister verzorgde) wordt in het verhaalgeplaatst tegenover de bekrompen godsopvatting van zijn broers.
M. schreef het stuk naar aanleiding van het verzoek
van Tine om eengeloofsbelijdenis op te sturen,
waarnaar haar steeds werdgevraagd, o.a. door jan
Douwes Dekker, bij wie zij logeerde. Op 13 oktober
1859
M.
. haar:
`Is dat kiesch, is dat niet wreed, is het niet of de al erij nsche zeerover een Christengevangene vraagt wat
hij van Mahomed denkt?(...) Maar gij moet een opstel-

II( gaf het liever niet, omdat mijn en Uw
niet te weten wat wij
te gelooven hebben.' (vw x, p. 75)
Hierna volt het `opstelletje':
`I* weet niets (...) Veel zegt mij dat er een God is,
want alles kan niet voortgekomen zijn door niets uit
niets. Maar veel zegt mij dat er een God is. (...) Slotletj e hebben.

geloof zoo negatief is. Ons geloof is:

som: Ik weet niet of er een God is./Als hij er is moet hij

goed zijn./Hij zelf behoeft mine diensten niet./Ik

Maagd zich de moeite gaf 'n boodschap te komen

dien hem door te trachtengoed te zijn zooals ik mij

brengen aan 'n hysterisch landmeisje te Lourdes, spot

Hemzelf voorstel./Als rigtsnoer daartoe heb ik

met den islamiet die beweert 'n visite of brief ontvan-

alleen mijn hart./En waar ik dwaal, hetzij in inzigt

gen te hebben van Mohamed. En deprotestant, la-

hetzij in toepassing, moge

chende om den katholiek, die boodschappen uit den
hemel krygt, voelt zich zeer gesticht door 'n preek
over den Engelenzang te Bethlehem.'

(vwi, P. 347)

*godsdienst *Christendom *moderne theologie "El-

berfeldse wezen "Daniel *katholicisme "ontevredenheid "Ris *vooruitgang

Geloof met steenkool, In een noot bij Idee 715
schrijft m.:
`Halve- of kwart-atheisten zijn zeker te beklagen.
Maar kan men niet hetzelfde zeggen van halve- en
kwart-gelovers? En,

hele gelovers... zyn er niet. Ze

schipperen, en passen en meten, en transigeren...'
(vw IL p. 684)
De modernen in de Hervormde kerk(*moderne theologie) trachtten hun geloof met de wetenschappelike ontdekkingen van die tijd te integreren. Zo
meende "ds. Zaalberg de hand van 'de Almachtige
Schepper' te vinden 'in mergel en steenkoollagen, in
versteendeplanten en dieren'. Hiermee spaarde hij
volgens M. de `kool en de geit [nl. de fossiele vondsten en het scheppingsverhaalr (Idee 454, vw III, p.
all).

Geloofsbelydenis, titel van de eerste publikatie van
M. die

onder hetps. *Multatuli werd gepubliceerd

hij den eersten Steen werpen die
mij een beter rigtsnoer kan aanwijzen dan mijn hart.' (vw x,
P . 75-76)

Op 19 oktober 1859 schrijft hij Tine dat hij na het
versturen van zijn vorige brief niet slapen kon:
`Toen ben ik opgestaan en heb eene geloofsbelijdenis geschreven. Ik hadje die nu willen zenden, maar
toen kwam ik op het idee om die met den naam Multatuli in den oDageraad» te zetten.' (vw x, p. 82).
In Idee ioi beschrijft M. de ontstaansgeschiedenis
van de Geloofsbelydenis, die hij onder dwang van de
omgevinggeschreven had Cbedenk dan dat die belydenis een wanhopige poging was om rust te geven
aan m'n vrouw, en een boterham aan m'n kleinen
heiden.'), waarna hij vervolgt:
`Want - een bekentenis - de eerste reel de best van
die belydenis [Ten vader zou voor een ogenblik het

Ik weet niet of er een
Ik weet niet of die vader de scherpzinnigheid
van z'n kinderen beproeven wou. Maar als men heenhuis verlateni is een onwaarheid.
vader is.

g
stapt over dien eersten reel,
dan volt
de rest vanzelf.
g
Meer weet ik er niet van te zeggen.' (vw n, p. 332)

Gelijkheid, Er bestaat volgens M. een gelijkheid tussen mensen. Allereerst is er namelijk het verschil
tussengoede en slechte mensen, waarover hij In
Idee451 schrijft:
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`Er is verschil, eengroot verschil, tussen een mens en
een mens. De waarlyk brave man die 't goede wil, die 't
betrachtte, die daaraan z'n leven wydt, daarvoor zich
als 't nodig is... o, hy staat niet gelyk met den
op
ellendeling die onder schyn van nederige vergetenid zich alleen bezighield met het mesten van zyn ik,
he
met rusten zonder ooit te hebbengearbeid.'
Daarnaast verschillen mensen onderlingin' ontwikkeling van denkvermogen, toon, beschaving, ondervinding, smaak'. Hi' betuigt zich voor handhaving
van dit onderscheid, waarbij hi' echter tegen de afscheiding van standen `zoals we die waarnemen in
onze maatschappy' is, omdat de mensen van verstanden elkaar niet leren kennen (vw iii,
schillende
p. 90-91; *standsverschil). Zijn voorkeur om de ongelijkheidheid tussen mensen te behouden, maakte M.
afkerig van het "socialisme, dat juist gelijkheid nastreefde.

Gemeen, (het gemeen = het eenvoudige yolk) In Idee
883 schrijft M.:
`Het «gemeen» is kwaadaardig, zegt men. Dit kan
waar zyn. Is 't kwaadaardiger dan andere standen? Ik
geloof het niet. Het schynt dikwyls zo, omdat de gemene man slechts zeer zelden in degelegenheid is iets te
doe blyken van wat er in hem omgaat, en alzo veel
opgespaarden wrevel aan den dag legt als hy 'n ogenlik kan uitspatten. Vinden we meer goedmoedigheid
b
in andere standen? Zie degeleerden eens, de mannen
van letteren! Is er venyniger mensensoort denkbaar?'
(VW iv, p. 605-606)
De bedelaars in de Woutergeschiedenis (Idee iz6ob)
noemen Styntje, de huishoudster van pater Jansen,
een g oontrekkende dienaar' (vw vii, P. 548). Idee
1260c luidt: `Niets is aristocratischer dan 't gemeen.'
(vw vii, P. 548).

Gemeentebestuur van Amsterdam, wordt bekritiseerd in Idee306-308 (geschreven in 1862; vw

`De doctoren – en ik bedoel hier niet alleen, ja zelfs
niet hoofdzakelyk die in de medicynen – vergeten dat
er een zeer eenvoudig middel bestaat om alle kwakzalvery met wortel en tak uit te roeien. Men late slechts
een ongenezen kwalen ter behandeling over.' (vw iv,
g
p. 608)

Genesis, In Idee 888 schrijft M.:
`Onze Genesis, als sprookje beschouwd, is volstrekt niet
van lager soort dan vele andere. Integendeel, de vinders der vertellingen die daarin voorkomen, waagden
zich, temidden van de kinderachtigheden die in zulke
sprookj es thuis behoren, aan een vlucht die volstrekt
niet overal wordt aangetroffen. Er is drama in, namelyk expositie, spanning en tragische ontknoping.
(...) Uit 'n letterkundig oogpunt, is de joods-christelyke wordingsgeschiedenis van de wereld allerbelangkst. (...) Het omknoeien van een der honderden
ry
Scheppins-legenden
die de Voortyd ons naliet, tot
g
uitgangspunt van zedekunde, is misdadig.' (vw iv, p.
617-618)
In de Ideeen903 noemt hi' Genesis en de Metamorphoses van *Ovidius 'twee litterarische prachtstukken'(vw iv, p. 641). In de Ideeen 904-907 (vw iv,
p. 641-646) laat hi' het verschil zien tussen de behandeling van beide boeken op school: Ovidius' Metarphosen wordt als literatuur onderwezen terwijl
mo
leerlingen
' hebreeuwse Genesis moet aannede
de
men als uitgangspunt van de wysheid die ter zaligheid leidt'(Idee 904, vw iv, p. 644).

G6nestet, Petrus A. de-, 1829-1861, Nederlands dichter van onder meer Leekedichtjes (1860. Door J. Simmer wordt hi' in het tijdschrift Euphonia met M.
vergeleken (VW xvm, p. 393-395 en 399-401). M. zelf
vond, na lezing van De Gènestets opstel 'Over kinderpoezie' (1857), diens stijl sterk verouderd (brief
aan C. Vosmaer, wsch. begin 1874, vw xvi, p. 419).

H, p.

498-499):
`Ik heb veel landen bezocht, en beyverde my overal
te g even op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar,
acht
nergens zulke totale absentie van plichtsbesef, nergens
zo'n walglyke onbekwaamheid te hebben aangetroffen, als by 't bestuur der stad Amsterdam.' (Idee 308,
vw II, P. 499)

Gemoedsgeschiedenis, Idee 252 luidt:
'Er is gee mens wiens gemoedsgeschiedenis niet belangryker is dan de langste omooiste» gemaakte roman.' (vw II, p. 461)

Geneeskunde, Uit angst voor kwakzalvers, wordt het
gilde voor artsen met een tespottelyken yver' in
stand gehouden, terwijl veel andere gilden inmiddels zijn afgeschaft, betoogt m. in Idee 884. Wanveer echter de kundigheid van de gediplomeerde
toeneemt, zal het aantal kwakzalvers vanzelf
artsen
afnemen:

Genie, een-, In Idee 1002 tracht M. te komen tot een
van het woord genie, nadat hi' het Idee gede
heeft met: `Ik ben een genie! 't Is me onmoop
gelyk my te vereenzelvigen met de personen die
or worden gehouden in Geschiedenis en
daarvo
Maatschappy.' (vw vi, p. 270). Allereerst probeert hi'
de eigenschappen van een genie te bepalen, maar hi'
slaagt daar niet in. Een vergelijking van genieen uit
de geschiedenis levert evenmin een definitie op omdat de verschillen tussen de genieen te root zijn.
Ook de laatste mogelijkheid om het woord etymologisch te verklaren, wordt door M. afgekeurd. In Idee
1003 oppert hi' dat de definitie wellicht gezocht
ongen
moet worden in de volksuitdrukking 'die
j
heeft een genie in leren', het een betekent dat hi'
lui is (VW VI, p. 270-274).
In de Ideeen 75-77 treffen we een voorbeeld van een
genie: een bakker die slecht brood maakte, maar die
een genie was in zijn verhandelingen over onsterfelijkheid (zijn roeping). M. concludeert dat de man
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van zijn roe in zijn beroep moet maken; een genie
moet op de juiste plaats werken (vw ii, p. 322-323).
Ook de Ideeen 103-1o4 (vw II, P . 333-334) handelen
over hetgenie. In Idee 103 lezen we:
Vie meent een genie te zyn, zal, wanneer hy 't niet is,
geen genie worden door die mening. Maar als hy 't is,
en gy allen zegt dat hy 't niet is, zultgy gel yk hebben
tot by u dwingt te erkennen dat hy 't is.' (vw ii, p. 333)
In Idee726-729 wijst m., over schrijvers-genie sprekend, op de tekwaamheid in 't kiezen en bearbeiden van den vorm' en de, voor de lezer meer
herkenbare, `charme van de oprechtheid' van het genie. Het volkomengenie bestaat echter niet omdat
het wordt tegengewerkt door `navolging' waardoor
de oorspronkelijkheid verdwijnt (vw iv, P . 453-454).

Gennep, J. van-, advocaat in Indie , zwager van Johannes van Vloten. Tijdens zijn verlof in Nederland
laatste hij, op instigatie van Herman A. des Amorie
P
van der Hoeven, op 4 oktober 1870 een oproep in de
NRC ("Multatuli-Commissie3 en 3a) waarin hi' erop
aandringt geld in te zamelen voor de armlastige M.
(vw my,p. 179-182; *Zaanlandsche Courant). Van
Gennep schrij ft verder in de oproep dat Nederland
na de verschijning van de Max Havelaar een betere
olitiek is aan voeren in Indie: het Nederlandse
P
yolk verkiest niet langer 'de bloedzuiger te zijn van
den trouwhartige Javaan'. Deze oproep wordt door
M. overgenomen in Idee 1034, waarna hi' in een noot
opmerkt:
`Hier vergist zich de heer Van Gennep. Na 't verschynen van den Havelaar, is er in Indie niets, volstrekt
niets verbeterd' (vw vi, p. 3 84)M. vond deze oproep, alsook de oprichting van de
Multatuli-Commissie, door Van Gennep in 1870 beledigend.

Genot is deugd, titel van een voordracht die M. op 19
maart 1878 hield in het Musis Sacrum te Arnhem.
De Arnhemsche Courant van zo maart(vw xix, p. 355356) meldt over deze lezing:
`In een vloeijende improvisatie ontwikkelde hi' de
stelling Genot is Deugd. Dat hi' een hooger genot bedoelde dan daaronder verkeerdelijk door velen verstaan wordt, ligt in den aard der zaak en werd
bovendien bij herhaling door den spreker betuigd en
met voorbeelden duidelijk gemaakt. (...) Daverende
toejuichingen vielen hem ten deel.'
Het `Genot is deugd' kwam reeds ter sprake in de
Minnebrieven, waarin M. Fancy een paar teksten geeft
(Treken schryf ik niet.'): `Doodt de zinnen, werp
we g wat u behagen zou! riepen ten allen tyde de vromen, die met veelgraagte aasden op alles, wat er
werd weggeworpen door de onnozele zielen, die
hengeloofden', waarna het 6 Genot is deugd' volgt (vw
II, P . 47-48). Verderop schrijft hi': `Ik wil de arme
mensen, die daar zo verdrietig ongetrouwd achterbleven, zeggen: dat genot deugd is, en dat niets
meer genotgeeft dan liefde!' (vw ii, p. 5o).
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Genoveva, hertogin van Brabant. Zij geldt als de belichaming van de zwaarbeproefde huwelijkstrouw.
Als echtgenote van Siegfried, paltsgraaf aan de Rijn,
werd zij door diens hofmeester Golo vals beschuldidg
van ontrouw en veroordeeld om samen met
haarpasgeboren zoontje verdronken te worden.
Een dienaar bracht haar echter naar een bos in de Ardennen, waar zij en haar kind door een hert gevoed
werden. Later kwam haar onschuld aan het licht en
werd Gologestraft. Haar leven wordt verhaald in
het volksboek L'innocence reconnue ou vie de Sainte GeneWe've de Brabant (1638).
In de Mean is dezegeschiedenis onderwerp van het
Franse lied van de orgelman in Sloterdijk (Idee 1276,
vw vii, p. 638-643) en bezit Wouter eenprent van de
geschiedenis van Genoveva, waarvan het onderschrift `helderder [was] dangeschikt zou geweest
zyn om arbeid tegeven aan Wouters fantasie' (Idee
1048, vw vi, p. 409-410).

Geoffrin, Marie-Therese-,1699-1777, dochter van
Rodet, een kamerdienaar van de dauphin. Op 15-jarige leeftijd trouwde zij met een spiegelfabrikant
die echter kort na de bruiloft overleed. Haar huis
werd het verzamelpunt van geleerden en kunstenaars. Bij deze bijeenkomsten zou meer gepraat dan
gegeten zijn.
Het twaalfde hoofdstuk van Max Havelaar opent met
de zin:
`-Beste Max, zei Tine, ons dessert is zo schraal. Zou je
niet... je weet wel... Madame Geoffrin?'(vw I, p.152)
Op z6 mei 186o schrijft M. aan "J. van Lennep dat hi'
gezien heeft dat deze de naam Scarron veranderd
heeft in Geoffrin. Dit had echter Scarron moeten
blijven, want nog onlangs werd in een feuilleton de
anekdote `Un récitpour un reit?, toegeschreven aan
Madame Scarron, aldus M.(vw x, p. 233). Madame
Scarron is "Francoise Scarron d'Aubign6, die in haar
memoires,getiteld Histoire de Madame de Maintenon
(6 dln., 1775), schrijft dat een bediende ooit teen
haar hadgezegd: `Mevrouw, nog een vertelling,
want er is vandaag geen gebraad'.
In de vierde druk van de Max Havelaar voegt M. een
noot bij bovengenoemde passage toe, waarin hi' uitlet dat Van Lennep ten onrechte de naam Scarron
door Geoffrin heeft vervangen (noot 87 uit 1875, vw
I, p. 342).
(Lit. MaxHavelaar ed. Hermans, 1987, p. 417)

George, de feestvierende, simpele maar goedhartie koning uit M.'s "V orstenschool, waarin een aantal mensen koning Willem iii meende te herkennen.

George, Henry-,1839-1897, Amerikaans filosoof, publiceerde in 1879 zijn beroemd geworden Progress
and P overty, waarin hi' zijn ideeen over landnationalisatie, dat het land van het kapitalisme moest bevrijden, verwerkte. *D.R. Mansholt behoorde tot
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zijn aanhangers. verder was hij voorzitter van de
Bond voor Landnationalisatie.
M. had, getuige een brief aan Mansholt van 24 februari 1885, nog een kennis gemaakt met de ideeen
van George. Hi vraagt Mansholt hem wat werken
van George op te sturen, hoewel hij zich 'met gemeenschappelyk Grondbezit niet kan vereenigen'
(VW XXIII, p. 3o8).
George 1, 1845-1913, vanafi863 koning van Griekenland. Geboren als prins Willem van Denemarken,
hield hij zelf zijn Evangelisch-Lutherse geloof aan,
maar voedde zijn kinderen op in de Grieks-orthodoxe traditie. "Leopold'
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door M. niet verworpen: `Ik denk daarover heel anders dan m'n meeste medeletterkundigen, maar
ben 'n beetje beschroomd m'n opinie te uiten.',
schrijft hij in Idee 1277b (vw vii, p. 649). Over het
Nederlandsegebruik van buitenlandse woorden
sprak hij op het Nederlandsch Letterkundig Congres in Gent (19 augustus 1867). Het verslag hiervan,
getiteld 'Over het recht om een gevoelen of te keug 'De heer
ren'(vw xi', p. 369-372) opent als volt:
Douwes-Dekker spreekt over eene gepaste maat van vrijheid in hetgebruik van ongewone woordvormen en zinwendingen' . Verder lezen we:
`Spreker is van gedachte, dat men niet te veel luisteren
moet naar diegeleerden, die den veto uitspreken over
mmen, welke de vreemde
hetgebruik van de rijkdo
verwante talen ons ons aanbieden; wij moeten toegevend zijn in het toestaan van burgerrecht aan goede
uitheemsche uitdrukkingen, die in onze taal ontbreken, en ter staving van zijne zienswijze haalt hij eenie Hoogduitsche woordvormen en zinwendingen
g
aan, waarvan eenige in onze letterschat eene ware
leemte zouden aanvullen.'

George v4819-1878, koning van Hannover vanaf 1851,
vanaf zijn veertiende jaar blind. In de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog koos hij de zijde van de Oostenrijkers, maar hij werd in 1866 door Pruisen, dat
Hannover annexeerde, afgezet. Hi' verbleef daarna
te Wenen, waar hij teen Pruisen bleef ageren. Om
die reden kreeg hij een schadevergoeding van 16 miljoen gouden Thaler niet uitbetaald.
Geschichte des RabbiJeschua ben jossef hanootzri,
`Hy onderhandelde niet met Pruisen over zyn aangenannt Jesus Christus. Einzig wirkliche und wahre
deel in den bust [nl. de door Pruisen bezette Duitse
Enthiillungen fiber das Leben, die Wunderthaten
vorstendommen]. Maar dat hoefde ook niet, hy had
und das Ende desgrossen Propheten von Nazareth,
dat aandeel meegenomen', schrijft M. in Pruisen en
verscheen anoniem in 1853-1856 te Altona. Het DeutNederland.
(vw iv, P. 45) *Welfen
sches Anonymen-Lexikon, (dl. vi, Weimar, 1911, p. 199)
schrijft dit werk toe aan Richard Clemins of FriedGeorge Dandin, personage uit het gelijknamige blijrich Clemens Gerke. M. noemt in Idee 482 E.M. Heilspel van "Moliêre, geschreven ter ere van de Vrede
butt als auteur(vw III, p. 230).
van Aken in 1668. George Dandin is een rijke boer,
In Idee 112,4 noemt hij de Nederlandse vertaling erdie bedrogen en, vanwege zijn gebrek aan goede mavan, getiteld Geschiedenis van Rabbi Jezus den zoon de
nieren, beschimpt wordt door zijn adellijke vrouw
timmermans, als voorbeeld van boek waarin de 'lehas familie. Zijjzen
wi hem na met de woorden:
en
ende van 't onstaan des christendoms' door een
g
`Tu l'as voulu!'(Fr. Jij hebt het gewild, het is je eigen
joods auteur wordt betwist (vw vii, p. 413).
schuld). M. haalt deze uitspraak aan in een noot bij
Wanneer C. Vosmaer in 1873 De ware geschiedenis van
Idee 451 (`George Dandin heeft het gewild!'), n.a.v.
Jozua Davids (het anoniem verschenen werkJoshua
zijn stelling dat de toekomst van het yolk `veroorDavidson (1872) van Elisa Lynn Linton) vertaalt,
deeld' is door het wanbeleid van depolitici (vw III,
mee M. dat het hier de Geschichte des Rabbi Jeschuah
P. 385).
ben Hanootzri betreft (brief aan G.L. Funke d.d. 19 november
1873, vw XVI, p. 298).
E.-4837-19n,
Nederlands
miliGerdessen, Lodewijk
tair, auteur van Viffjaar gedetacheerd. Indische schetsen
(Amsterdam 1873), dat hij aan M. zond. Deze reageer- Geschiedenis, "(Geschied)schrijvers
de positief, maar raadde de schrijver aan zich te ontGeschiedenis van het mensdom, In Idee 364 vergehouden van `geestigheden' (brief van 1 juli 1873, vw
lijkt M. de geschiedenis van de mensheid met die
XVI,. 58.
van een mens: 'Hoe oud zyn we nu, in '62? Zyn we
knaap, jongeling, man? Of misschien reeds... neen,
Germaanse talen, In Idee 1047 schrijft M. dat een
dat ware onaangenaam'. Hi' kiest temakshalve'
deel van de Germaanse talen `bedorven [is] door 'n
voor de *Flegeljahre, omdat deze periode toekomst
zonderlinge vermenging van keltische Urklanken
biedt(Idee 364, vw ii, P. 530).
met verbasterde herinneringen aan Sanskritse letterkundery, of aan de uitvloeisels daarvan'. De GermaGeschiedenissen van gezag, negen parabelen in de
nen namen een `eigenlyke letterkunde' mee uit
Minnebri even (vw II, p. 34-44), waarin M. laat zien dat
Azie: ze name genoegen met `onbegrepen klanken'
ontwg
van de mens wordt belemmerd
ikkelin
de
(vw vi, p. 4o1).
door verschillende vormen van gezag, met name het
wordt
"geloof. De tiende geschiedenis van gezag
Germanismen, Het gebruik van germanismen wordt
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door hemplotseling gestaakt na de zin: 'Er was eens
een land, laag gelegen aan de zee, tussen Oost-Friesland en de Schelde...' omdat hi'j afgeleid wordt:
`men timmert en metselt om my heen' (vw II, P . 44).
Degeschiedenissen werden in het Duits vertaald
door *C. Derossi en *W. Spohr. Een Franse vertaling
werd verzorgd door Alexander Cohen (1892); J.L.
Bruin vertaalde ze in 1909 in het Esperanto.
"Meyners

(Geschied)schrijvers, M. ergert zich in een noot bij
Idee452 aan het romantiseren van geschiedenisfeiten en het `maken' van helden:

nomen wreedheid en lafhartigheid bewyzen dat mangel aan geslachtsdrift het karakter bederft.' (vw vi, p.
715-716)

geschiedenis van *Abelard en Heidise.
In Idee517 gaat hi' eveneens in op het nadelige effect van de zeden op de geslachtsdrift. Immers, als
wij de geschiedenis van het mensdom bestuderen,
komen we overal voorbeelden van degeslachtsdrift
tegen:
Hierna volgt de

`Men lette op den phallus-dienst, op 't aanbidden van
't scheppend beginsel, op de liefde-maaltyden der eerste Christenen, op 't smachtend vereren van dien lie-

Vie onze vaderlandse geschiedenis niet anders kent,

ven Jezus door de nonnen, van de — altyd schone en

dan zoals die hem uit schoolboekjes of in rympjes ge-

altyd jeugdige — maagd Maria door de monniken. (...)

leerd werd, staat verbaasd over de verandering van

Als de man

tint der gebeurtenissen, zodra men die, naar de bron-

gebod niet overtreden zyn.' (vw iii, p. 287)

de vrouw niet had liefgehad, zou 't paradys-

nen beschreven, of analogisch ontleed vindt.' (vw iii,
P. 406)
Geschiedschijvers uit den vreemde die over Nederlandpubliceren, zijn `wraakbare getuigen', voegt
hi' hieraan toe. In dit verband worden de namen genoemd van "Voltaire, "Schiller, *Macaulay, *Motley
en "Prescott. M. betwijfelt of zij wel Nederduits kenden: 'Schiller byv. komt er heel deemoedig voor uit.
En Voltaire verstond zelfsgeen hoogduits' (vw iii, p.
406). De laatste prees alles wat niet Frans was:
`Dat by ons, in weerwil van enige loftuitingen, verachtte, blykt voldoende uit z'n canaux, canards... en
nog iets [canaille]. Nu, de verachting van dien man is
niet van meer betekenis dan z'n lof. De zeer brave

Geus, A.J. de-, publiceerde in 1875 de brochure Eenige
bedenkingen tegen Multatuli's V orstenschool. H i' meende
dat in de rol van koningin Louise alleen M.'s eigen
overtuigingen werden neergelegd. Op deze bekromP opvatting van de Louise-rol werd geageerd in
Het Nieuws van den Dag (ii apri11877; vw xvii, p. 633637) en door Jan ten Brink in Het Vaderland (15 april
1877; vw xvii, p. 651). *Calcar-Schiotling.

Gevangenisstraf,
1. M.'s veroordeling tot gevangenisstraf. "klap
2. M.'s oordeel overgevangenisstraf. *Bloemen
Waanders

Schiller was verzenmaker, romantiker, idealist, en
daarom even onbekwaam tot kritisch ziften als tot
wysgerig toepassen. Macaulay, Motley en Prescott
schreven als partymannen en... als

schryvers. Die heren

zyn altyd iets als Orangist, Protestant, modern-constitutioneel of Republikein. Nooit geven ze hun beschouwingen zonder politieken bysmaak.' (vw iii, p. 406407)

*m the *Brutus 1. *Bor *Wagenaar

Geslachtsdrift, is niet te beschouwen als iets minderwaardigs, integendeel, de geslachtsdrift hoort bij de
`volledigen mens', aldus M. in Idee 1068. Het `verfoeilyk knotten en verminken van geslachtsdrift'
tewerkt verschynselen, die... allergunstigst werken
op 't vullen van kerken, kloosters, tuchthuizen,
krankzinnigen-gestichten en nog andere etablissementen vanpublieken aard [nl. bordelenr (vw vi, p.
13). Over dit laatste uitweidend noemt M. in de
7
Ideeen 1o69-1070 quiheid en ydelheid' als grondoorzaken van ontucht:
`Deze beide ondeugden — en geenszins de aandrang

Gevangenpoort, of Voorpoort, sloot het Buitenhof of
van de stad 's-Gravenhage. Bekend als de gevangenis van Cornelis de Witt, die ergemarteld werd op
depijnbank nadat hi' beschuldigd was van samenzwering tegen prins Willem iii. Met het oog daarop
spreekt M. van de bloedige rol die de Gevangenpoort gespeeld heeft (noot uit 1876 bij Idee gzo, vw
Iv,p. 716). Cornelis de Witt en zijn broer werden er
op zo augustus 1672 door een woedende volksmenigte vermoord.

Gevelsteen, *gedenksteen
Gevers De noot jhr. Willem Th.-9 1808-1879, Nederlandspoliticus, lid van de Provinciale Staten van
Zuid-Holland, vanaf 1852 lid van de Tweede Kamer.
Auteur van Herinneringen eener reis naar NederlandschIndie in 1862 (1864).
Vol ens de Handelingen van de Staten Generaal,
1862-1863, p. 512, zei Gevers De noot op 8 januari
1863, met betrekking tot zijn reis naar Indie:

tot wellust — zyn de elementen van bederf. Ze gaan

`Geheel onpartijdig en volkomen belangeloos heb ik

somtyds tezamen met ziekelyke hysterie, dikwyls met

etracht zooveel mogelijk kennis van Nederlandsch
g

gebrekkige vatbaarheid voor geslachtelyke aandoe-

Indie te verkrijgen. Dit mag ik nu reeds zeggen, dat

nooit met gezonde ontwikkeling van 't geslachtsleven. Men vindt ze by eunuken-zielen, by kouningen,

mijn oordeel daarover, tot mijn leedwezen, niet gun-

de dorre gestellen.. (...) Ook de steeds by hen waarge-

obsequium amicos, veritas odium
pant [inschikkelijkheid maakt vrienden, waarheid
stig zal zij n. 1k weet het:
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maakt vijanden, Terentius, Andria 1, 1, 41 (68)]. Maar
het zal mij niet weerhouden om hulde aan de waarheid te brengen. Er verscheen in ons Vaderland voor
weinige jaren en boek dat veel sensatie verwekte. Dat
boek bevat veel waarheid, ja te veel waarheid, en toch
is daarin niet allesgezegd. Nederlandsch Indie heeft
meer dan ooit behoefte aan een vast stelsel van bestuur, aan eene herziening van het bestaande, aan een
oede re elfin voor de toekomst'.
g
De (ad interim-) minister van kolonien Betz antwoordde hierop dat 'bij de behandeling eener credietwet toch kunnengeene regeringsbeginselen ter
sprake komen; want anders deed men beter, onmiddellijk eene definitieve begrooting voor te stellen'.
In 1864 reageert M. hier als volgt op in een noot bij
Idee452: `dairvan neem ikacte, dat die kamer alweer gezwegen heeft op die verklaring. Alsof er dan
op zulke getuigenis niet iets moest volgen!' (vw Iii, p.
179). Ook in Nog eens:Vrye A rbeid brengt hi' deze verklaring van Gevers Deynoot ter sprake (vw v, p. 388).

Geweten, Idee368 luidt:
`Er zou weinig overblyven van wat wy geweten noemen, als we de noodzakelyke gevolgen van 't bedreven
kwaad konden wegdenken.' (vw ii, p. 538)

Geyter, Jan Julius de-, Lede (Oost-Vlaanderen) 25
mei 1830 - Antwerpen 18 februari 1905, achtereenvol ens onderwijzer, ambtenaar en vanaf1874 directeur van de bank van Lenin g in Antwerpen. Als
letterkundige verwierf hi' grote bekendheid met
zijn epos in Middelnederlandse dichtvorm, getiteld
Keizer Karel en hetRijk der Nederlanden (1888). Vanaf
1855 ontwikkelde hi' zich van conservatief-katholiek tot radicaal-liberaal, zijn Geuzenlied (1873) werd
het strijdlied van de antiklerikale partij.
De Geyter zond M. in 1865 zijn epos Drie menschen
van in de wieg tot in het graf (Antw erpen-Gent, 1865),
waarmee het begin van een langdurige vriendschap
werd ingeluid. Op 22 februari bedankte M. hem
voor ditgeschenk en zond hem zijn portret (vw xi,
P. 459).
In maart 1866 schreef De Geyter het artikel 'Multatuli' in het NederduitschTijdschrift (nieuwe serie, dl. 1,
p. 65-9o; opgenomen in vw xi, p. 56o-566), waarin
hi' M. hemelhoog verheft boven 'al de Bilderdijken,
van der Palm's, van Lennep's en Beetsen bijeen'; M.
is een getterkundige hervormer'. Hi' bespreekt M.'s
werken en neemt er verschillende citaten uit op. Het
rtikel was gegoten in de vorm van een brief aan de
a
dichter Frans de Cort, die de Max Havelaar (nog) niet
elezen had. Het was de eerste recensie van M.'s
g
g
werk in Belie.
M. roemt op zijn beurt in een brief aan De Geyter
diens gedicht `Voor drie maanden en misschien binnen drie maanden':
`uw stuk is heerlyk schoon. Ik zal het leeren overluid
lezen zoogoed ik dat kan, en hoop menigeen over te
halen tot myne meening dat er geen hartiger
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krygsroep kan gedaan worden dan zulk verwyt.' Een
punt van kritiek noemt M. het metrum, dat `slordig'
is: `(...) als men een keurslyf draagt, moet het goed gesnoerd zyn' (3o augustus 1867, vw xi', p. 410-411).
In 1867 nodigde De Geyter M. uit om een lezen te
houden voor de Vlaamse afdeling van de Cercle artistique et littèraire te "Antwerpen. In totaal zou M.
hier drie lezen en houden.
In 1869 was het De Geyter onmogelijk M. wederom
uit te nodigen ,
getuige zijn brief aan Max Rooses
van ii december:
`Elken keer als ik in Multatuli's gezelschap ben geweest, ben ik een' tijd lang ongelukkig. Zijne zenuwachtigheid werkt op de mine. (...) 'k Heb al beproefd
hem aan tafel alles te doen vergeten, maar al spoelt bij
een ander een lekker glas 't verdriet, het ongeluk, weg,
hi'j drinkt niet, eet weinig, - en blij ft eeuwig de zelfde
zenuwachtige man. 't Zou mij pijn doen hem zoo
spoedig weer te ontmoeten. Hadde ik een fortuin, ik
gave 't hem, op voorwaarde dat hij veranderen of vertrekken zou.' (vw xi'', p. 700-701)
M. drukt in de vierde bundel Ideeen een brief aan De
Geyter af, waarin hi' een root aantal onderwerpen
behandelt, waaronderprincipes CPrincipes heb ik
niet.'; 'Nederland is volprincipes.'), moderne theologie, Nederlands-Indie en het publiek (Idee 932942, VW VI, p.114-135).
Het contact tussen De Geyter en M. verwaterde na
1874. Op 13 december 1880 schrijft M. G.J.P. de la Valette dat hi' al jaren niets meer van De Geyter heeft
vernomen(vw xx, p. 556). In een brief aan W.A.
Paap d.d. 22 januari 1882, schrijft hi' dat 'den goeden besten' De Geyter in hem `niets ziet dan den
«letterkundige»' (vw )(xi, p. 623).
*Vlaamse Beweging

Gezag, "geschiedenissen van gezag
Gezelle, Guido-9 1830-1899, Vlaams dichter en priester, publiceerde in 1866 in het tijdschrift Rond den
Heerd (2e jrg. nr. 16, p. 126-127) Vlaamse versies van
*`deJapanse steenhouwer' en "Barbertje moet hangen' (vw xii, p.140-142).

Ghinst, Augustinus josephus van der-, 1813-1886,
leraar aan het Athenaeum van Brugge. Hi' maakte
in 1869 kennis met M. tijdens diens voordracht in
Gent. Toen M. in 1870 in rote financiele problemen
verkeerde, stuurde Van der Ghinst hem4o francs,
hoewel hi' het zelf niet breed had: hi' moest zelf een
gezin met zeven kinderen onderhouden. In een zeer
uitvoerige brief d.d. 5 juni 1871, bedankte M. hem
voor diensgift (VW xiv, p. 565-575).
Van der Ghinsts kleinzoon, I. van der Ghinst, publiceerde in 1911 zeven brieven van M. aan zijn grootvader. De brieven dateren van 15, 29, 30 mei en 8 juni
1870, 30 mei, 5 juni 1871 en 24 januari 1873 (vw xiv,
xv en xvi).

GIBBON — GIDS

Gibbon, Edward -0737-1794, Engels geschiedschrijver van o.a. het invloedrijke werk History of the decline
and fall of the Roman empire (6 dln., Londen, 17741788).0 17 januari 1879 prijst M. dit werk in een
brief aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch (vw xix, p.
657). Marie Anderson vermeldt daarentegen in Uit
Multatuli's leven (Amsterdam, 1901, p. 57) dat M. het
`niet kon doorlezen'.
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niet zoodanig zyn dat ik voor den gids zou

behoeven te

schryven. (...) Werken voor dengids! Och,
als ik dat
kon – dan zou ik immers ook meer kunnen dan dat.'
(vw xi, p. 657)

In een brief aan P.A. Tiele d.d. 18 november 1876 herinnert M. zich de strijd tussen de V aderlandsche Letteroefeningen en De Gids:
`Ik zag niet in dat die Gids 'n «verschynsel» was, 'n
merkpaal, 'n moment van verandering. En,
dat is-i

Gibson, Walter-, Amerikaan die, in navolging van
Brooke, in Djambi zijn geluk beproefde. Toen in
1851 een aantal Djambische vorsten zich men de in
de strijd in de Palembangse Bovenlanden, trachtte
hi' van de verwarring gebruik te maken, om de sultan op te zetten tegen het Nederlandse gezag. Hi'
beweerde dat de Nederlands-Indische regering geen
bewijsbare rechten op Djam
bi had en trachtte daar
eenpositie te scheppen voor de Verenigde Staten.
De regering greep echter tijdig in en voerde Gibson
naar Batavia. Hi ' werd veroordeeld tot de doodstraf,
die echter na eengratieverzoek werd omgezet in gevangenisstraf. Maar Gibson wist te ontvluchten.
De regering van de Verenigde Staten nam met deze
strafgeen genoegen, zij eiste het recht ter plaatse
een onderzoek in te stellen. Na lane besprekingen
werd een voor allepartij en bevredigende regeling
aanvaard, volgens welke vreemde mogendheden in
Nederlands-Indie consuls zouden mogen vestigen,
om voor de belangen van hun onderdanen op te komen (F.W. Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch Indie,
Amsterdam, )938-1940, dl. v, p. 307).
In een noot uit 1870 bij Nog eens: Vrye Arbeid deelt M.
mee dat Gibson zich na zijn ontsnapping in Den
Haag vertoonde, waar hi' geIntroduceerd en toegelaten werd in de *Witte Societeit:
`Het enige wat Nederland durfde doorzetten, was het
weigeren van de door dat suj et gevorderde... schadevergoeding van ioo.000 dollars. Dat echter de wettig
gecondemneerde, uit een Nederlandsch-Indischegevangenschap ontsnapte Gibson, ongedeerd ons land
bezoeken kon, geeft weinig hoop op ontwikkeling van
energie, indien by met een paar maal honderddui-

toch geweest! Maar, als ik de zaak beschouw aan m'n

tegenwoordig standpunt, schynt die belangrykheid toch
weer geringer (...). Er is meer letteroefeningachtigs in
den Gids gebleven of gekomen dan de bestryders der
Letteroefeningen-manier zich wel verbeelden.'

(vw

xviii, p. 509)
Na M.'s dood verscheen in het maart-nummer van
De Gids (1887) van redacteur *J.N. van Hall een artikel over M.'s leven en werk. Hierin kwalificeert hi'
M. als 'den oorspronkelijksten Nederlandsche schrijvee en schrijft hi' verder: 'Want Multatuli, die een
denker is, vordert ook inspanning van zijn lezers.
Dat is misschien de reden, waarom hi' door zoovelen, die zulk een inspanning schuwen, of tot ins panning onbekwaam zijn, Of geIgnoreerd 6f niet begreen werd, en dat anderen, onder den schijn van
hem te `behandelen' om zijne Ideen heen praatten.'.
Hierna volgden verscheidene besprekingen van M.'s
leven en werk. In juli 1888 plaatste het tijdschrift
van "Th. Swart Abrahamsz Eduard Douwes Dekker
(Multatuli . Eene Ziektegeschiedenis. In 1889 verscheen
in het blad een bespreking van de Millioenen-studien
door redacteurJ.H. Hooijer en in De Gids van 1890
publiceerde J.N. van Hall n.a.v. de verschijning van
de Brieven van Multatuli, een positief stuk over de ontstaansgeschiedenis van de Max Havelaar.
Zo kwam er ironischgenoeg met M.'s dood een einde aan het `doodzwijgen' door De Gids (wat zeker
grotendeels op rekening kwam van de invloed die
de Multatuli-bewonderaar Van Hall in de redactie
uitoefende). Voor De Dageraad was het reden om in
een artikel van 1889 zuur op te merken:
`- Multatuli is dood. Nu kunnen ze vrij komen, die

zend soortgenoten Insulinde eens weder mocht ko-

hem bij zijn leven belasterd en verguisd hebben. Ze

men bezoeken.' (vw v, P. 475-476)

kunnen komen en hem prijzen, want hi'j kan zich niet
verdedigen tegen die lof. (...) jakhals van 'n Gids, Dek-

Gids, De-, letterkundig tijdschrift, in 1837 opgericht
door Potgieter en Robid6 van der Aa als tegenhanger van de V aderlandsche Letteroefeningen. Weldra
werd het een spreekbuis van de liberalen.
In De Gids van 186o verscheen een uiterst lovende bespreking van de Max Havelaar door "P.J. Veth. Hierna zweeg De Gids over M.'s werk. Potgieter zond
zelfs de afleveringen van de Ideeen ongeopend terug.
Op 6 augustus 1866 stelt C. Busken Huet M. voor om
stukken voor De Gids te schrijven, om op die manier
zijn geldzorgen te verlichten (vw xi, p. 655). M. antwoordt hem drie dagen later:
`Schryven voor de gids! Ik ben uitgeput. Waarlyk als ik
schryven kon voor den gids, dan zou myn toestand

ker verachtte U metgroote innigheid.' (p. 258)

In De Gids van 1899 publiceerde Van Deventer het geruchtmakende artikel `Een Eereschuld' en in De Gids
van 19o1 verscheen zijn studie `Uit Multatuli's
dienstjaren', die in jaargang 1910 werd vervolgd.
Het mei-nummer van De Gids van 1910 bevatte, ter
gelegenheid van de Havelaar-herdenking, een achttal bijdragen die aan M. gewijd waren:
1. C. Th. van Deventer, `Multatuli aan den Koning
(186or ;
2. C.J. Hasselman, 'Het Regeerings-oordeel over de
Bantamsche knevelarijen';•
3. G. Busken Huet, `Onuitgegeven brieven van Multatuli aan Cd. Busken Huet';
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4. W. Meyer, `Multatuli als vrijdenken
5. J. Prinsen, `Multatuli's houding tegenover de litteratuur tijdens het ontstaan van den Havelaar';
6. G.J.P. de la Valette, `Dek; van en over hem';
7. F.M. Wibaut, `Multatuli's crematie, een woord
van laten dank';
8..N. van Hall, `Multatuli-herdenking'.
Het november-nummer van 1984 bevatte 147 opstellen. Elke bijdrage draagt een titel uit het "pak van
Sjaalman.
Girardin, Emile de-, 1806-1881, geb. in Zwitserland,
Frans roman- en dagbladschrijver. In 1836 richtte
hi' het conservatieve blad La Presse op, in 1874 werd
hi' hoofdredacteur van het republikeins-liberale
blad La France. Auteur van Questions de mon temps (12
dln, Parijs, 1858). Hi' was een fel voorstander van de
persvrijheid.
In Idee533 schrijft M. dat men De Girardin op het
Congres van de Internationale vereeniging ter bevordering der sociale wetenschappen ("congres 1.)
hadgevraagd `«Et pourquoi parlez-vous donc?» [Fr.
En waarompraat u dan]', nadat deze had beweerd
dat de invloed van het schrijven en spreken minder
groot is dan men gewoonlijk wel denkt. M. is het
met hem eens, al is het mogelijk dat die invloed pas
later komt (vw HI, p. 364). Hi' voegt hier in 1872, aan
toe:
`Over hetgeheel loop ik niet hoog met franse publicisten. (...) Ik laat nu in 't midden, of myn oordeel over de
franse dagbladmannen van voile toepassing kan geacht worden op Emile de Girardin. Zeker is het, dat
dezepublicist meermalen denkbeelden voor den dag
brengt, die aanbeveling verdienen. Ik ben byv. geheel

`Infam cassirt. Nach einem dramatischen Motiv' in
de bundel Holliindische Novellen (Braunschweig: G.
Westermann).
In een brief aan A.C. Loffelt d.d. 27 maart 1876, suggereert M. dat "J. ten Brink – ongewild – Glaser op
het idee heeftgebracht om M.'s De Bruid daarbaven te
vertalen (vw xviii, p. 326). Op 16 juni 1876 noemt M.
Glaser in een bief aan K.Th. Wenzelburger, waarin
hi' Glaser typeert als een van de vertalers 'die op ridderorden reizen'. Hi'j vervolgt: `Komiek is 't hoe
men overal duidelyk bespeuren kan: wie hen heeft
ingelicht omtrent hollandsche litteratuur. Cremer
en Brink schynen zich voor Ciceroni [gidsen] uittegeven (...)' (VW XVIII, p. 375-376).
Gleuf in het ijs, parabel van M. in Idee 34o (vw II, P518), over een man die een gleuf in het is hakte
waarover hi' een bruggetje maakte om vervolgens
passant
een cent te kunnen vragen. ' 't
aan
iedereIs
geen schande, dat men middel heeft gevonden, om
't uitleggen van de wet te maken tot 'n winstgevend
beroep?' , luidt de slotzin van het Idee, waarna M. in
Idee341 betoogt dat de maatschappij vol van zulke
gleuven zit, 'en meestal om den obruggeman» in 't
leven te houden'. Voorbeelden van 'bruggemannen'
noemt hi' schoolmeesters, militairen, advocaten, dominees en `zedemeesters' (vw H, p. 518).
Alphonse Karr werkte dezelfde gedachte uit in een
parabel (Les Guépes, januari 1845) over een arts die 's
avonds in donkere straten voorbijgangers met een
de en prikte, om aan patienten te komen.
bij(Lit. P. Westra, Over Multatuli als auteur, in het zon
der als navolger van Alphonse Karr, Amersfoort, 191o, p.
88)

van zyn mening, dat alle belemmering der vryheid van
drapers behoort te worden opgeheven.' (vw in, p.
438)

Gladstone, William E.-0809-1898, Engels vrijzinnig
staatsman, sinds 1851 meermalen minister en premier tot hi' in 1874 moest plaatsmaken voor zijn politieke tegenstander Benjamin D'Israeli. Hi' bevorderde de ontwikkeling van Ierland onder meer door
het Land Act (1870), dat de pachters grotere economische vrijheid verschafte tegenover hun heren. Hi'
werd wel 'Thegrand old man' genoemd.
Depoliticus Gladstone wordt een aantal keren gen 'Van den
noemd in M.'sgeschriften , o.a. in zijn
Rijn'-bijdrage van 25 januari 1869 (vw xi'', p. 313).
Niemand verwijt Gladstone dat hi' de Ili as vertaalde, schrijft M. in een brief aan J.A. Bientjes van 7 augustus 1874 (vw xvi, p. 649).

Glorioso, de duivel; eene rovergeschiedenis, geschreven door Christian A. Vulpius (1762-1827) in
1800. In dit boek maakt de roverhoofdman Glorioso
allerlei spannende avonturen mee, raakt verliefd op
de schone Nadine, geeft het rovervak op en wordt
een hoe officier die van de koning een kasteel
krijgt en trouwt uiteindelijk met de mooie Miranda
(door M. de `deugdzame Amalia' genoemd in Idee
365, VW II, p. 531).
Wouter verkwanselde zijn Nieuwe Testament voor
veertien stuivers om Glorioso te kunnen lenen. De
leesbibliotheekhoudergaf hem het boek `dat vet en
belezen, op omslag en bladzyden tekens droeg van
veel onzindelyk genot', waarna Wouter met 'z'n
misdadig geluk onder 't helend kieltje' de deur uitvloog, `schichtig als 'n kat die 'r prooi beet heeft, nadat ze «uren lang gedoken zat»' (Idee 362, vw H, p.
528-529).

Glaser, Adolf-0829-1916, geb. te Wiesbaden, toneelenprozaschrijver van o.a. Krienhildens Rache (1853), Penelope 0.854) en Galilei 0.858). Daarnaast vertaalde hi'
werk van G. Keller, C. Busken Huet en J. ten Brink
in het Duits. In 1875 verscheen van zijn hand een bewerking van M.'s De Bruid daarboven, onder de titel

M. schrijft

hieraan voorafgaand:

`Glorioso! Lezer, er zyn vele navolgingen, er is maar
den Glorioso. Al de Rinaldini's en Fra Diavolo's van latertyden, mogen niet op den dag genoemd worden
met den onvergetelyken held, die gravinnen schaakte
by dozynen, pausen en kardinalen uitplunderde als
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feilbare mensen, en Woutertje Pieterse schuldig maakte aan testamentsverduistering.' (vw ii, p. 528)
M. vertelde Mimi over de autobiografische achtergrond van deze scene. In zijn jeugd had hi' samen
met zijn vriend Scholten Rinaldo Rinaldini (roververhaal uit 1798 van dezelfde auteur) geleend met geld
dat hi' `meenam' uit een schaal met kleingeld die
thuis op de schoorsteenmantel stond (dagboek van
Mimi, aantekening van 15 december 1872, vw xv, p.
521).
Het Multatuli-Museum is in het bezit van een uit ave van Glorioso, degroote duivel; eene rovergeschiedenis uit
de agttiende eeuw. Door de schryver van Rinaldini (3
dln., Amsterdam, 1805-1807).

Gnomen, figuren in de Millioenen-studien. De gnomen
worden aard-of kaboutermannetjesg
enoemd, en
zijn ten dele gebaseerd op de berggeesten in de opera *Hans Heiling. Het zijn de knechten van Meester
Adolf, die zelf weer "Logos tot baas heeft. Zij dragen
namen als a2 en -az, twee vinnige tegenstanders,
evenals Noord en Zuid, Liefdadigheid en Recht etc.
(vw v,p. 95). Verderop noemt M. n3/355, Logarithmos, binomium, Mars etc. Tijdens een onderaardse vergadering beweren zij allen slechts: 'twee
maal twee is vier'. Met deze wijze les wordt de schrijvergeacht millioenen te kunnen verdienen, want
voor wie ditgoed begrijpt zijn 'yzerworden, de
Schepping, steen- planten- en dierengroei, het leven, kanker,pest, stedenbouw' etc. 'allereenvoudigste zaken'(vw v, p. 99). Later komen de gnomen
terug bij de schrijver, wanneer deze de speelbank bezoekt: 'Het maakt eengroot verschil, of men een
speelzaal met of zonder wetende gnomen bezoekt.'
(vw v,p. 227). De gnoom Semi-ur houdt hem gedurig voor: `Schep waarde (...) Dit doen wy ook, en daarom heten wygnomen, weters!' (vw v, p. 283).
Voor M. zijn de termen `gnomen' en 'gnosis' (kennis) verwant. Overigens weet de schrijver ook na dit
bezoek nog niet hoe aan geld te komen. Pas na een
bezoek van "Fancy kan de kennis van de gnomen
worden toegepast (vw v, p. 298-301).

God, In Idee490 schrijft M. dat het woord god volgens
de etymologie weten betekent (vw in, p. 235-236). In
een noot(1872) voegt hi' hieraan toe:
`Marin ligt het begrip van heilig weten, het weten van
verheven zaken, 2t priesterlyk weten. (...) Ik houd ons
woord god, goden voor 'n anderen vorm van Wodan –
de verwisseling van g en w is frequent – en in dat
woord bleef de oorspronkelyke vorm vry wel behouden. Ook ons woord wet is waarschynlyk van denzelfden stam.2 (vw iii,p. 417)
Eengroot aantal Ideeen handelt over God of het
Godsbegrip. In Idee 102 lezen we bijvoorbeeld dat
God nietgekend kan worden uit de natuur omdat
`God is buiten alles'(vw II, p. 332-333). Een vergelijkbaregedachte vinden we in Idee 53o (vw ill, p. 358360), waarin M. aan de hand van de vorm van
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bijencellen (de natuur) probeert aan te tonen, dat er
geen Gods wil is. Idee 175 opent met:
`Er is slechts den mysterie: het zyn. De rest volt vanzelf uit de eigenschappen van het zyn.' (vw ii, p. 392)
De inleiding van de Woutergeschiedenis begint met
het op ironische wijze aanroepen van deze niet bestaande God (Idee361, vw II, p. 523).
In Idee919 schrijft hi':
`Komaan, niet gehuicheld! nietgeschipperd! twee maal
twee is vier, en een persoonlyke God is een ongerymdheid! (...) De God van 'n Volk in lompen, is geen God.
Een God die beschaamd moet staan over den stoffelyken toestand van z'n aanbidders, is geen God. Een God
die geen geluk geeft, is geen God!' (vw iv,. 660-661)
In Idee924 schrijft hi': Vie een god heeft, die hem
vOOrzegt wat-i doen en laten moet, kan alle verdere
studie in 'tgoed-zyn missen.' (vw iv, p. 669). En in
Idee911:
`Zyn 't niet de gelovers, die den oHeer der heirscharen» uitvonden, den militair-God by uitnemendheid?
Nooit kwam het in hun hersens op een god te scheppen voor nachtwachts, visserlui of apothekers. Nooit
hoorde ik van een olieer» der Poste en, der Registratie, der Indirecte Belastingen, of van de Stoomvaart.
En dit is te verklaren. Het Oude Testament, degrondslag van ons tegenwoordig verstandsbederf, is een
doorgaande vechtpreek, dal roffel desgeloofs. Goddienen en vechten wordt in die handleiding ter zaligheld zo onuitpluisbaar dooreengemengd, dat we
waarachtig wel'n nieuwe God zouden nodig hebben
om die twee elementen behoorlyk te ontwarren.' (vw
iv, p. 652)
In Idee 351 betoogt hi':
Vie aan God gelooft, moet wonderen aannemen, d.i.
afwykingen van de regelen der Natuur. Verbeeld je...2n
god met constitutie? Eengod met hindernissen! Un
Dieu fainéant [Fr. een nietsdoende god]!' (vw ii, p. 52o)
In een aantekening bij dit Idee verwijst m. naar enkele noten bij andere Ideeen en naar Idee 9o9 (vw II,
P. 713).
Het Gebed van den onwetende besluit met '0 God, er is
geen God!' (vw I, p. 477). In de tweede geschiedenis
van gezag koppelt M. macht (gezag) aan god. Vie
macht wil, wil God. Wie macht, gezag, nodig heeft,
maakt zich eengod. (...) Het getal goden is zo groot
als hetgetal begeerten. By iedere nieuwe begeerte
een nieuwegod.' (Minnebrieven, vw H, p. 35). Ook in
zijn lezingen kwamen zijn ideeen over god ter sprake (zie bijv. het verslag van zijn lezing in Den Haag
op 23 februari 1878 in Het Vaderland, nr. 48; vw xix,
p. zoo).
"geschiedenissen van gezag "geloof *natuurwet
*stof

Godenbruiloft, de-, genoemd in het vijfde hoofdstuk van Max Havelaar (vw I. 31) als den van de
stukken die Frits Droogstoppel weleens voordroeg.
Hetgedicht, waarvan de juis
te titel luidt `De kermis
der Goden', is van N.J.Storm van 's-Gravesande
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(1788-186o). Zijn Luimige poezy verscheen in 1817. Het
gedicht opent met de volgende regels:
`Toen Peleus ('t is al lang geleén)/Met Thetis zou gaan
trouwen,/Kwam vriend en maag verheugd bijeen/Om
feest met hem te houen.'

Godon, Alexander Philippus-, 1816-1899, geb. te
Utrecht, zoon van Franse ouders. Hi' vertrok in 1836
naar Indie waar hi' in 1843 civiel gezaghebber te
Bondjol, en in 1848 assistent-resident van Mandheling en An kola werd. Na een tweejarig verlof in Nederland(1856-1858), vroeg hi' ontslag aan uit 's
lands dienst. In Nederland werd hi' vervolgens door
vele initiatieven en functies(uiteindelijk nog die
van wethouder) een vooraanstaand Hagenaar. Op 81j arige leeftijd schreef hi' zijn memoires (Mijn levenservaringen), waaruit het voornaamste werd gepubliceerd in Over Multatuli (1985, nr. 15, p. 5-14; 1986, nr.
16, p. 41-53 en nr. 17, p. 42 - 53; zie ook het inleidende
artikel 'Alexander Godon, De Vriend uit Batavia'
van G.W. Hygens, in: Over Multatuli 1985, nr. 14, p.ii23). Hierin distantieert Godon zich als geslaagd Indisch ambtenaar van M.
Godon maakte kennis met M. tijdens diens begintijd op Java. Godon zou bij het roe 'e vrienden van
M. hebbengehoord, met wie hi' in 1840 de bloemetjes buiten zette (zie hiervoor de aantekening van
J.H. Valckenier Kips (1862 - 1942) in zijn voorrede bij
W.H.W. de Kock, Lebak en de Max Havelaar, Den
Haag, 192,6, p. xm-xiv). M. beschrijft dit feest in zijn
Causerieen (vw iv, p. 154), maar noemt daarin niet de
naam van Godon(Paul van 't Veer, Het Leven van Multatuli , 1979, p. 76 e.v.).

Godsdienst, In Idee414 belooft M. de bestaande definities vangodsdienst, 'de zogenaamde godsdienst'
te weerleggen. In Idee 415 schrijft hi' over het dienen van eengod:
`Ik zeg: zogenaamde godsdienst, want ze bestaat niet.
Neem een God aan, zo als ge wilt... maak hem dartel
en wellustig als Jupiter, of lastig en kwalyk als de god
der Christenen... noem hem Vischnou, Siwa, Bouddha, Thaut,Jao, Jehovah, Zeus, Voorzienigheid, Almacht, Noodlot of natuur... dienen kunnen wy hem
niet.'
Daarvoor moeten wij namelijk de wil van God kennen, die echter niemand kent. M. stipt hier kort zijn
`godsdiense, de *noodzakelijkheid, aan (vw ii, p.
625). Als we echter het woord 'God dienen' zouden
interpreteren als 'hem aangenaam zijn', zou God ieder van ons moeten laten weten wat hem aangenaam is. Dit heeft hi' niet gedaan, aldus M. `Alzo
draagt het geloof aan een persoonlyken god de beschuldiging van onrechtvaardigheid in zich... quod
absurdum.' (Idee 416, vw ii, p. 625).
Hi' vervolgt in Idee 417 dat godsdienst schade berokkent door ' doen en door niet-doen' . Het eerste behoeft
geen uitleg, aldus M. over het tweede schrijft hi'
`de schade die degodsdienst bewerkt door 't verhin-
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deren van wat beters, is niet zo makkelyk te vatten,
en toch is ze heel grooe (vw ii, p. 625-626). In de
volgende Ideeen weerlegt hi' verschillende uitspraken over het belang van godsdienst (bijv. 'Godsdienst is nodig voor de zedelykheid' en `Godsdienst
is nodig voor 't Volk' waarna hi' in Idee 437 het onderwerp godsdienst (tijdelijk) afsluit met een betoog over de `verstandbedervende invloed van de
vertellingen waarop het christendom gegrond is'
(VW II,. 637).
Op dit laatste onderwerp komt hi' terug in de
Ideeen 824 - 826 (VW IV, p. 551- 553) overde' onzedelykheid van de "beloon-theorie in de opvoeding'.
Deze theorie, die voortkomt uit de christelijke godsdienst, werkt het kwaad juist in de hand:
Vie 't goede doet/Opdat een God hem lonen zou,
maakt juist daardoor/Het goede tot iets kwaads, tot
handel. En wie boosheid vliedt/Uit vrees voor de ongenade van dien God, is... laf.' (vw iv, p. 552)
In Idee 1254 pleit hi' voor de opheffing van de bemoeienis van de Staat met de Kerk engodsdienst.
Tot op heden heeft nog een van de `dozynen «liberale» ministers die ons land hebben' de afschaffing
van 'denpost Eredienst op de Begroting' durven zetten(vw VII, p. 520-521). Zolang er echter een Staatsgodsienst is, ma men de andere godsdiensten niet
verbieden, aldus M. in een aantekening bij Idee 894.
Zijn reden hiervoor luidt: `ik zie niet in waarom de
protestandse God meer recht op bescherming hebben zou dan de katholieke God'(vw iv, p. 710).
"geloof "liefdadig heid

Goedvolk, Christina-, *Jut, H.J.
Goes, Frank van der- 9 1859-1939, Nederlands socioloog en letterkundige, medeoprichter van De Nieuwe
Gids (1885). In 1886 schreef hi' n.a.v. de veroordeling
van *Domela Nieuwenhuis, de brochure Majesteitsschennis, waarvoor hi' als verzekeraar 'van de Beurs
M.
edron en' werd (cf. brief van F. van Eeden aan M.
g
d.d. 23 juni 1886, vw xxiii, p. 618). In 1889 werd hi'
socialist, in 1894 was hi' den van de geestelijke vaders van de SDAP.
In 1888 ageerde Van der Goes in De Nieuwe Gids teen
Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Eene Ziektegeschiedenis van *Th. Swart Abrahamsz; n.a.v. het verschijnen
van het laatste deel van de *Brieven van Multatuli
(1890-1896), verscheen in De Nieuwe Tijd (1896 - 1897)
zijn artikel `Multatuli over socialisme' (opgenomen
in de bundel Uit het werk van Frank van der Goes, Amsterdam, 1939, p. 92-138). Hierin schrijft hi' dat M.
de Lassalle van Nederland had kunnen zijn `aan het
hoofd van eengesloten en doelbewuste menigte'.
Thans, aldus Van der Goes, vervult hi'j 'de rol van
patroon van wijsneuzen en frazeurs en groene hemelbestormers, of hi' is de medeplichtige van de reactie'. Hi' schrijft verder dat M. zich richtte op een
`verbeterd kapitalisme' en dat hi' zelf had aangegeven anti-socialist te zijn.

GOETHE — GOETHE

In zijn herdenkingsartikel `Eenige opmerkingen bij
Multatuli's loostengedenkdag' (Socialistische Gids,
1920) schrijft hi' dat M. zowel de liberalen als de conservatieven teen zich in het harnas joeg. Over M.'s
invloed op de politick schrijft hi': `Hi' had de leider
moeten zijn van de socialistische beweging, maar
hi' wilde gezagvoerder wezen. Wij weten echter, dat
zoo niet de leiding ,
dan toch zeker het voorbeeld
van M. in de jonge Nederlandsche arbeidersbeweg
in machtig heeft gewerkt. Wat in hem voor de
praktische politick ma zijn verloren gegaan, is vele
malen vergoed door de bezieling, die bij hen is uitgegaan van den held en van den dichter.'. De kunstenaar M. komt op de tweede plaats, na Conrad
Busken Huet, aldus Van der Goes.
Verder schreef Van der Goes nog een recensie van
V orstenschool, getiteld 'De opleiding van toneelspelers' in De Nieuwe Gids (i. juni 189o) en was hi' in 1882
betrokken bij het *Huldeblijk.

Goethe,Johann Wolfgang von-0749-1832, geb. te
Frankfurt am Main, dichter, toned- en romanschrijver en natuurkundige. Daarnaast was hi' minister
van Karel August, de hertog van Saksen-Weimar,
waar Goethe sinds 1775 woonde.
Zijn bekendste drama's zijn Utz von Berlichingen
(1773), Egmont (1788), Iphigenie au Tauris (1787), Torquato Tasso (1789) en Faust (18o6-18z1). Onder zijn
proza vinden we Die Leiden des jungenWerthers (1774),
Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-1796), Die W ahlverwandtschaften (1809), Wilhelm Meisters W anderjahre
(1821-1829) en zijn autobiografie A us meinem Leben,
Dichtung and W ahrheit (1811-1814).
De zeer geprezen Goethe wordt door M. herhaaldelijk
gen en aangevallen in zijn geschriften. M.
oemd
was niet ingenomen met Goethe: hi' ergerde zich
vaak aan diens karakterschilderingen en verbaasde
zich over depopulariteit van diens werken (den van
de opstellen in het "pak van Sjaalman luidt: ' Over
de verering van Schiller en Goethe in den Duitsen
middelstand.' (vw I. 41, zie ook Pruisen en Nederland, vw Iv,. 74).
`Wie of wat dien man aan z'n reusachtige renommed
heeftgeholpen, is 'n interessant raadsel. Ik zoek den
naam van den ziekte die dat moet veroorzaakt hebben! 't Is waarlyk om misselyk te worden van oopgang-maken». Ik is dan ook dat hyzelf wel eens
gelachen zal hebben over de waarde die 't dom publiek aan z'n schryvery hechtte.', aldus M. in een
brief aanJ.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman
d.d. 27 februari 1882 (vw xxi, p. 731).
En in een noot bij Idee 621 schrijft hi':
`Ik houd niet van hem, en stel hem veel lager dan z'n
loofzieke landgenoten... voor even te doen. Ik erken
evenwel dat wy niemand kunnen aanwyzen die hem
in kunstvaardigheid evenaart. 't Was me onmogelyk de
oWanderjahre» uit te lezen. De Mignon uit oLehrjahre» is 'n slecht getekende figuur. Philine isgoed
uitgevoerd, maar dat is alles gezegd. Wilhelm Meister
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zelf — portret van den auteur dan, of fiktie — houd ik
voor 'n misbaksel.' (vw Iv, p. 372)
In Over Specialiteiten lezen we over Goethe:
`Van my, die 't slechts versmaden zou my op Goethe te
beroepen ter illustrering van de waarheid dat twee
meer is dan 66n, al zy 't dan dat die bekwamefaiseur in
z'n meer geprezen dan gelezen werken ontelbare zinsneden levert, waarin waarheden van dergelyk gehalte
triumfantelyk worden verkondigd.' (vw v,p. 489)
Dat Goethe meergeprezen dan gelezen werd, vinden we ook in Idee722:
`Menig Duitser die zich zou doodbluffen aan de onovertrefbaarheid van dezen over alle kavalleriegelichten auteur, zou verflauwen in z'n geestdrift, indien
men hem de taak oplegde eens alles te lezen wat degrote man al zo gezegd heeft. Men late zich ter beoordeling van de populariteit zyner werken, niet bedriegen
door de tot verveling toe, daaruit geputte citaten.' (vw
Iv, p. 452)
In dit Idee schrijft M. verder dat Goethe ver beneden
*Schiller staat: 'De hoofdfout in Herr Hofrat Von
Goethe, als mens en schryver, was, dat hy niet geleden had.' (vw iv, P . 453).
Toch was M. weleens jaloers op de populariteit en
bekendheid vangrote auteurs als Goethe en Schiller. In zijn bijlage bij de eerste bundel Ideeen noemt
hi'j verschillende landen die beroemde auteurs
`maakten', waarna hi' over zijn eigen positie opmerkt: `ik ben door niemandgemaakt, en zit nog altyd te wachten op 'tt eerste blyk dat Nederland (...)
kennis draag van m'n bestaan'. Het doodzwijgen
door Nederland werkt niet voordelig, `noch op 't gehake van `m'n arbeid, noch op de gemakkelykheid
waarmee ik dien verricht'. Dit `zou begrepen worden in alle landen die ik zo-even opnoemde' (vw ii,
p. 664)Goethe's Dichtung und Wahrheit bespreekt M. in een
brief aan C. Vosmaer d.d. 14 maart 1882. Hi' noemt
het werk 'zoo min', en zou er een handleiding ter
correctie bij kunnen leveren. Zijn eerste punt van
kritiek betreft de inhoud: `dat de man byna doorgaande niet weet wat-i zegt, dat z'n redeneringen meestal
rymen als tang op Grietje [zo noemt M. Gretchen uit
Faust], dat z'n oophelderingen» en «toelichtingen» zelden iets anders zyn dan verdikking van de duisternis'. Vervolgens noemt hi' de karakterschildering
van de ik-figuur, waarover hi' schrijft:
'Ik weet niet wat me meer ergert, het beeld dat-i van
zich zelf geeft of de domheid die hem niet deed be grypen dat men dat beeld infaam vinden zou.' Het boek
werd echter een succes: 'Hy [Goethe] schyntgeweten
te hebben (...) dat Mr. Publiek alles slikken d.i. niet lezen kan! Hoera voor die intelligentie van den dichtervorst GOthe.'
Als laatste noemt M. de compositie van het werk
`zdergebrekkig, tot en met de phrase toe, waarna
hi' cynisch opmerkt dat de compositie "t minst
dan toch [is] dat 'n letterkunstenmaker die in den
smaak weet te vallen,gewoonlyk levert'. Zelfs als
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Yaiseue muntte Goethe niet uit (VW XXI, p. 792-793).
Twee weken eerder weerlegde M. in een brief aan
J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman Goethe's bedat zedelijkheid de
wering in Dichtung and Wahrheitdat
grondslag is van de moraal (brief d.d. 27 februari
1882, VW XXI, p. 732-733).
Over Die Leiden desjungen Werthers, waarin de hoofdfiguur zelfmoord pleegt na een ongelukkige liefde, is
M. evenminpositief. Het werk werd veel nagevolgd
("laven aan bronnen), in Nederland onder meer door
Rhijnvis Feith. M. spreekt van diens `nagemaakt –
Wertherse! – sentimentaliteit'(Idee 1048, vw vi, P.
411). Dat dit `onnozel liefdeheldje' de schuld zou
zijn van zoveel zelfmoorden, is te veel eer, aldus M.
in Idee 1096, `geloof me, lezer, dat sterven aan ongelukkige liefden is 'n boosaardig uitstrooisel van «bekroonde» echtparen die zich vervelen, en die niet
verdragen kunnen dat anderen 't romantisch geluk
hebben zo belangwekkend ongelukkig te zyn.' (vw
vii,p. 55).
In een brief aan P.A. Tiele d.d. 22 oktober 1875
schrijft M. dat in zijn *De Bruid daarboven duidelijk de
invloed van Die Leiden desjungen Werthers te vinden is.
Het stuk tevat blyken dat ik in '42 onder den indruk verkeerde van de litteratuur diegrootendeels
uit de Werther-periode voortkwam, of althans daarop volgde.' (vw XVIII, P . 54; *podzie).
Hi'j schrijft in deze brief verder niet van deze roman
te houden. Niet zozeer vanwege de moralistische
vraag of zelfmoord geoorloofd is, maar vooral vanwee de leugenachtigheid van het personage Lotte:

een vertaling is 'n tapyt van den verkeerden kant gezien' (vw v, p.100; zie ook Causerieen, vw Iv, p. 264;
*Greiff nur hinein ins voile Menschenleben)
Wanneer het schrijven van Vorstenschool niet vlot,
schrijft M. aan C. Busken Huet:

`Dejongelui die in i800-i8zo met den Werther dweep-

Goeverneur, Jan Jacob Antoine-9 1809-1889, geb. in

wellustiglyden dat tot dien zelfmoord leidt.

't

Dat «lyden» is

dan ook 't uithangbord op den titel, en moest uit dramatisch-letterkundig oogpunt gerechtvaardigd worden (kunstterm: geameneerd) door Lotte's
volkomenheid.

Zy is de madonna in 't kerkje. Hoe

teekent nu Giithe dat ideaaltje? Ronduit gezegd, ze is
'ngemeene meid. Ik weet wel dat men dit niet in haar
gezien heeft, en waarschynlyk wist Giithe zelf 't niet,
maar hy verklapt zich door 't byvoegen in een der volende drukken van de kanarievogel-scêne. Daar speck
g
de deugdzame Lotte (.deugdzaam» omdat ze niet
met W. naar bedging. On ne sort pas de la!) ja, daar
stelt ze zich aan als 'n... tafelhoer. (...) Ze wekt hem
hoerig op en stoot hem deugdzaam af.' (vw

ned tegeven! Dan verzocht ik

U om eens, zonder gena-

de, Shakes ere, GOthe, en Schiller te behandelen. Dat
werk van U zou ik bestuderen, en daarna neem ik aan
watgoeds te leveren. En is 't niet ellendig, dat ik, die
nu over die drie heeren

niet zoo gunstig denk,

om wat te

kunnen leveren, me inspireer met hun niet geacht
voorbeeld? (...)

Ik zou er niet groots op wezen, als men

zei: precies GOthe», waarachtig niet.' (zo sepember
1867, vw xii, P. 431)

de NRC van 12 oktober verscheen een recensie van
V orstenschool, getiteld 'Het Hollandsch toned' (waarschijnlijk geschreven door Haverkorn van Rijsewijk; opgenomen in vw xv, p. 402 e.v.), waarin
enkelepersonages uit dit toneelstuk worden vergeleken metpersonages uit werken van Schiller en
Goethe. Dit ontlokt M. in Hee 994 de opmerking
dat hi' niet begrijpt waar de `zeer vereerde schryver
van stukken over 't Hollands Toneel' het recht vandaan haalt zijn werk te behandelen alsof hi' te doen
had met de `kopie van 'n krantenredakteur'. Zijn
werk wordt immersgetoetst aan de `«heroen der
litteratuur» – dezen rang immers hebben Goethe
en Schiller by 't Publiek dat ge voorlicht' (vw NT', p.
241).

In

Hoevelaken, woonachtig te Groningen. Onder het

ten, deden dit niet per se omdat ze zoo'n plezier hadden in zelfmoord. De charme van den Werther lag in

`Zie, ik zou een manier weten om aan Holland een to-

xvni, p.

5
5; *Waarheid in legende)

aust bij
(zie voor r.4.5' beoordeling van Goethe's Faust
*Faust)
Toch citeert M. zeif ook enkele malen uit Goethe's
werk. In de Millioenen-studien zegt Meester Adolf
bijv. teen M.:
`-Kom-aan, wees niet kinderachtig. Nur Lumpe sind
bescheiden, heeft m'n vriend Goethe gezegd – en dat
is byna waar – spreek op!' (vw v, P . 44)

Op dit citaat komt hi' verderop terug (vw v, p.164),
en in hetzelfde boek schrijft M.: 'Goethe zegt er ens:

de Rimer publiceerde hij gedichten en prozawerken. Daarnaast was hi' van 1843 tot 1882 redacteur van het weekblad De Hui svriend.
Algemeen bekend werd hi' door zijn bewerking
van Monsieur Cryptogame van de Zwitserse auteur
TOppfer, dat in 1858 als kinderboek onder de titel
Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen (1858) verscheen.
Hi' verdedigde M. via een ingezonden stuk (vw )(xi!,
p.192-193) teen de aantijgingen in het Rotterdamsch
Nieuwsblad van 7 april 1882 (vw xxii, p. 162-167),
waarin M. van onbeschoftgedrag werd beschuldigd.
Op zijn verjaardag in 1885 kreeg hi' van M. een schilvervaardigd
derij van het huis in Nieder-In
door Bremer. Goeverneur antwoordde met een dichterlijk briefje in de Provinciale Groninger Courant van
z6 februari 1885 (vw XXIII, p. 311).
ps. Jan

Golgotha, de kruisheuvel. Idee 57 luidt:
`Er is maar den weg ten hemel: Golgotha. Wie er wil
komen langs anderen weg, is 'n infame smokkelaar.'
(vw ii, p. 320)

"Kruissprook wordt door M. ook wel 'Golgotha
sprookje' genoemd, bijv. in een brief aan zijn uitgever F.C. Giinst d.d. 17 juli 1861 (vw x, p. 485). "jezus

De

GOLIATH — GOUDMAKER

Goliath, de Filistijnse reus, die door een steentje uit
de slip er van de herdersknaap David gedood werd
(1 Samuel 17). Een tekwame' specialiteit in de Kamer is volgens M. een Goliath die door een David
slechts met welsprekendheid, en zonder kennis van
zaken, wordt aangevallen:
`Hoe hoger Goliath uitsteekt, hoe meer steentjes onze
David-Demosthenes moet kunnen bergen in z'n
mond. Hoe minder wetenschap, hoe meer redevoering.' (Over Specialiteiten, vw v,P. 534).

In een noot bij Idee 357 (vw ii, p. 714) schrijft hi' dat
er beelden van David en Goliath te zien waren in het
"Doolhof te Amsterdam.
Goltstein, Willem, baron van-0831-19m, conservatief staatsman, minister van Kolonien in 1874-1876
en 1879-1882.
M. reageert in zijn brief aan C. Vosmaer d.d. 25 juli
1874 op Vosmaers schrijven over Goltstein:
Vat ge van Goltstein's... aanspraken op 't ministerschap c.q. G.G.schap schryft, is treurig. Lieve God, er
zyn in Holland wel 'n half millioen mannen die behoefte hebben aan herstel van finantien. Is dat 'n reden om iemand zulke belangryke zaken in handen en
te bederven te geven? En de natie is er mee tevreden!
'n Natuurlyk gevolg van de ellendige C48 sche)
staatsmekaniek.' (vw xvi,. 631)
*Frederik

'sJacob

Gomaristen, *Arminianen
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377); in een noot bij Idee 94o voegt hi' hier wel aan
toe: 'Maar 'n zeeryverig voorvechter van 't modernismus was-i we, en diarop komt hier eigenlyk de
zaak neer.' (vw vi, p. 378).
Gorter, Auke-, 1852-1909, geb. te Sneek, ging op latere leeftijd medicijnen studeren, waarna hi' arts te
Hamburg-Barmbeck werd. Hij was aanvankelijk
wijnhandelaar van beroep, maar na lezing van M.'s
werken had hi' een afkeer gekregen van het Inoeien dat in den wynhandel niet kan vermeden worden', enging medicijnen studeren, aldus schrijft M.
op 1 juli 1885 aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch
(vw )(xi'',p. 394). Dit moet omstreeks 1878 gespeeld
hebben, getuige Mimi's brief hierover aan het echtpaar Bruinsma (2 november 1878, vw xix, p. 600).
m.gaf hoog op van Gorters bekwaamheid als arts:
door zijn toedoen werd *G.L. Funke door Gorter onderzocht (zie brief aan Funke d.d. 23 juni 1885, vw
xxin, p. 384-385; brief aan Funke d.d. 15 augustus
1885, vw xxiii,p. 405). Tijdens zijn lezingentournee
in 188o bezocht M. de fam. Gorter enkele malen te
Utrecht (cf. brief aan Mimi d.d. 29 januari i88o, vw
xx, p. 268).
M.'s laatste briefkaart, geschreven op 14 februari
1887, was aan Gortergericht (v w x)av, p. 64-65).
In 1888 schreef Gorter een `toelichting' bij het artikel Eduard Douwes Dekkers (Multatuli). Eene ziektegeschiedenis van "Th. Swart Abrahamsz, die als
brochure onder de titel Multatuligeoordeeld door de wetenschap in Amsterdam verscheen.

Gonzaga, Aloysius van-, "Aloysius van Gonzaga
Goot, P. van der-, *Quintus
Goot Pzn., P. van der-, 1817-1877, geb. te Zaandam,
sedert 1851 doopsgezindpredikant te Amsterdam.
Hij zou teen *Sietske Abrahamsz, die bij hem op catechisatie was, gezegd hebben dat zij even hoogmoedig was als Naar oom, meldt M. in een brief aan Tine
van waarschijnlijk 20 mei 1861 (vw x, P . 457) . In den
van zijn volgende brieven aan Tine schrijft hi' dat
Van der Goot bij hem op bezoek is geweest (brief
van wsch. io augustus 1861, vw x, P. 493-494).
Gorkom, WilhelmJohan van-, 1827-1888, leraar op
verschillende kostscholen, vanaf 1875 superintendant van onderwijs in de Zuidafrikaanse republiek
Transvaal en vanaf 1878 schoolopziener te Leiden en
Goes. Hij publiceerde over het Indische staats- en bestuursbeleid.
In een rede voor de `Vereeniging tot nut van den Javaan', bekritiseerde hi' de Max Havelaar. M. bekritiseert op zijn beurt deze lezing in de Ideeen 937 (vw
VI,p. 116) en 942 (vw vi, p. 130). Hij meende in eerste
instantie dat de spreker een moderne dominee was
(wsch. denkt M. hier aan dominee Gerrit van Gorkom, 1833-1905), maar hi' excuseerde zich later voor
deze vergissing in een noot bij Idee 937 (vw vi, p.

Gosler, Willem-, letterkundige en uit ever (vanaf
1881) te Haarlem, verhuisde in 1890 naar Amsterdam. Hi' gaf o.a. het tijdschrift De Leeswijzer uit,
waarin hi' zelf in 1887 het zeer positieve artikel
`Multatuliana' (door W.G. inpubliceerde. Hierin

schrijft hi' dat met M.'s dood `een root en goed
man [is] heengegaan'.
Gouden tientjes, "Admiraal, Aart
Goudmaker,parabel van de-, den van de geschiedenissen die M. van zijn baker had gehoord en aan
Tine vertelt in Idee527 (vw in, P- 348-35 0). Het is de
geschiedenis van een alchemist die het goudmaken
`versmaadde' en een `zoOlogie-winkel' be on waarin hi' de rote geschiedenishelden "CurtiusDAs
, "'sas, *Luther, *Cambronne en *Van Speyk te koop
aanbood. Meneer Publiek was nietgeInteresseerd,
waarop een `koopman in vlasvinken' de helden opkocht en hun ogen uitstak. Toen Meneer Publiek de
helden hun laatste woorden hoorden spreken (`Auvergne, a moi' enz.) kocht hi' ze alle vijf `... maar
zonder kooien': 'Detyden zyn slecht.'.
In het volgende Idee bekritiseert M. zijn lezers aldus:
`Op hoeveel manieren reeds trachtte ik uw traag begrip op te werken tot erkenning, dat de opgang van
myn geschryf geen gevolg is van byzonder talent,
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maar van de waarheid der zaken die ik meedeelde?
Hoelang zult ge blyven voortgaan u aan te stellen (...) u
te houden alsofge my aanzaagt voor een schryver, voor
een boekenmaker?' (vw ill, p. 351)

Goudsmit, Joel Emanuel-, 1813-1882, hoogleraar Romeins recht te Leiden, in 1859 de eerste joodse hoogleraar in Nederland.
In Over Specialiteiten schrijft M. dat het Romeins recht
`sedert de benoeming van den heer Goudsmit zo loffelyk achteruitging in romeinse elegantie' (vw v, p.
622). In een noot( 1879) noteert hi' dat deze woorden
afkomstig zijn uit een `allerzotse artikel in Eigen
Haard over de benoeming van de `achtenswaardige'
Goudsmit. Zijn reactie hierop luidt:
`Komiek-onhandig is de verwaandheid waarmee die
christelyke ju rist den heer Goudsmit wel vergeven wil
dat-i maar 'n Israeliet is.' (vw v, p. 65o)

Gounod, Charles-, 1818-1893, Frans componist, vooral bekend door de opera's Faust (1859), Mireille (1864)
en Romeo etJuliette (1867).
Op 27 maart 1874 schrijft M. C. Vosmaer over hem:
`Hetpubliek steekt ook Gounod in de hoogte, en heeft
dus ook nietgehoord hoe die meester gestolen heeft!
Alsgy en ik – als auteurs – het deden, werden we
gesteenigd. Toch moet ik erkennen dat Gounod discreet isgeweest. Schoone stukken heeft-i met rust gelaten.' (vw xvi, p. 486)
In een brief aanJ.N. van Hall, noemt hi' Gounod een
laiseue, d.i. iemand die zonder bezieling werkt (vw
xviii,p. 155).

Gouverneur-generaal, tijdens M.'s leven waren de
volgende personen gouverneur-generaal in Nederlands-Indie:
Burggraaf L.P.J. du Bus de Ghisignies (1826-1830)
*GraafJoh. van den Bosch (1830-1834)
*G.A.G.Ph. baron van der Capellen 4816-1826)
J.C. Baud (1833-1836)
*D.J. de Eerens (1836-1840)
*P. Merkus(1841-1844)
1J- Rochussen (1845-1851)
"A.J. Duymaer van Twist (1851-1856)
*C.F. Pahud(1856-1861)
*L.A.J.W. baron Sloet van de Beele (1861-1866)
*P. Mier (1866-187z)
*J. Loudon (1872-1875)
J.W. van Lansberge (1875-1881)
*F. s'Jacob (1881-1884)
*0. van Rees(1884-1888)

Gouverneursziekte, geschetst in Max Havelaar (vw I,
p. 214 e.v.). Het verloop van deze ziekte gaat als
g
volt:
`eerste stadium. Duizeling. Wierook-dronkenschap. Eienwaan. Onmatig zelfvertrouwen. Minachting van
g
anderen, vooral van de «oudgasten.» Tweede stadium.
Afmatting. Vrees. Moedeloosheid. Neiging tot slaap
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en rust. Bovenmatig vertrouwen op den Raad van Indie. Afhankelykheid van de Algemene Sekretarie.
Heimwee naar een Hollandse buitenplaats. Tussen
deze beide stadien in, en als overgang – misschien
zelfs als oorzaak van die overgang – liggen dysenterische buikaandoeningen. Ik vertrouw dat velen in Indie me dankbaar zullen wezen voor deze diagnose.'
(vw 1, p. 214-215)
Havelaar had deze ziekte al vaak waargenomen in
`anima vili'(=lagere wezens), 'want er zyn analogische residents-, kontroleurs- en surnumerairs-ziekten'(vw I, p. 216).

Graaff, Charlotte de-, 1837-overl. na 1909, domineesdochter, trouwde met Charles Edwin Robinson
(geb. 1831; Engels onderwijzer), met wie zij in augustus 1877, vanuit Brussel naar Amerika vertrok.
Via d'Ablaing van Giessenburg kwam M. in 1862 in
contact met Charlotte de Graaff. M. heeft zelf contact met haargezocht. Op 13 maart 1862 (vw x, p.
604) schrijft hi' haar namelijk n.a.v. een brief die zij
eerder(8 januari 1862) aan d'Ablaing van Giessenburg had geschreven. Tevens stuurt hi' haar (vermoedelijk) de Max Havelaar als eerste kennismaking
met zijn werk en schrijft haar:
`Maar nu heb ik een verzoek te doen. Als U mijn boek
hebtgelezen, vraag ik U of Gij van mij houdt? Of gij
evoel van vriendschap voor mij hebt? Of gij aandeel
g
neemt in mijn streven' (vw x, p. 6o5).
Bij een brief aan Mimi d.d. 4 mei 1862, voegde M.
een briefgericht aan Charlotte, waarna hi' over
Charlotte schrijft: `Zij weet niets van U dan «dat ge
op haar gelijkt.» Dat heb ik haar gezegd. Eerst dacht
ik dat zij en gij dal waren.' (vw x, p. 646).
Charlotte bleek zich inderdaad voor M. in te zetten:
zij correspondeerde met d'Ablaing van Giessenburg
over de mogelijkheid om M.'s financiele situatie te
verbeteren(zie bijv. brief van d'Ablaing van Giessenburg aan Charlotte d.d. 16 december 1862, vw x, p.
7 12-714). D'Ablaing antwoordde met het voorstel
een *Multatuli-fonds te stichten(vw x, p. 714). Na
haar moeders dood in december 1862, trok Charlotte bij M. in (cf. zijn brief aan d'Ablaing van Giessenburg, vw xi, p. 71). Enkele maanden later schrijft
M. Mimi hierover:
`Charlotte de Graaff is sedert den dood harer moeder
by my. Deze had my dat laten beloven. Lotje heeft
haar beetje geld aan my gegeven. Marie weet dit en jy
nu ook. Anderen niet.' (16 en 17 maart 1863, vw xi, p. 105io6)
Aan haar zwager Willem Laan schrijft hi' waarschijnlijk eind december 1862:
Vat is Charlotte een uitstekend meisje! Wist U dat
wel? Gewoonlyk ziet men niet goed van al te naby. Ik
sta verbaasd over de vlugt van haar gemoed, en dat is
geen savanterie 't is hart. Ze heeft een styl als een
woestynpaard. Wist U dat? Ik denk neen. (...) Ik heb
haar heel lief en zal altyd goed voor haar zyn. Dat
spreekt van zelf.' (vw xi, p. 73)
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Marie Anderson schrijft in Uit Multatuli's Leven (heruitgave 1981, p. 41) dat Charlotte hem in januari 1863
enige duizenden guldens heegt gegeven, die zij
nooit heeft teruggezien. Ook Mimi (Brieven WB VI, p.
171) spreekt van van `een paar duizend gulden'. In
1878 was er sprake van een mogelijke terugbetaling
(brief van M. aan Mimi d.d.3o maart 1878, vw xix, p.
398). Marie Anderson vermeldt verder dat Charlotte
met M. in 1862 bij diens broer in het Willemspark logeerde (a.w., p. 41).
Uit de brieven van Tine blijkt dat Charlotte enige
tijd bij haar in Brussel woonde, haar hielp in het
huishouden en zonder tegenzin kookte (brief van
Tine aan Stephani Omboni-Etzerodt d.d. 9-10 november 1863, vw xi, p. 242). Charlotte kreeg daar
een miskraam (Uit Multatuli's Leven, p. 33). De veronderstelling dat Charlotte de Graaff schreef onder het
pseudoniem Lachine, o.a. in D e Dageraad, is een vergissing gebleken (zie A.J. de Mare in zijn Lijst dergeschriften..., Leiden, 1948, nr. 58o en 581).

Grabow, Wilhelm-, 1802-1874, vanafi862 voorzitter
van de Pruisische Landdag, tegenstander van Bismarck. 'Diepratende oppositie [nl. teen Bismarck]
maakte my misselyk, grabow, "virchow, twerten
["Twesten] en tuttiquanti', schrijft M. op 6 juli 1866
aan C. Busken Huet(vw xi, p. 626).
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de kamer, waar hy stenograaf is.'. En: `Ik had medel den met hem. Hy is ma er en bleek, en ik voelde
hoe hy op z'n nagels gebeten had, om die gouden
snuifdoos te fabriceren.' (2o september 1867, vw xii,
P. 432 resp. 14 november 1867, vw xii, p. 488).

Grammont,Jacques Ph. Delmas de-, 1796-1862,
Frans generaal, vanafi849 afgevaardigde namens
hetgewest Loire in de Assemblee legislative. De
Franse wet teen de mishandeling van huisdieren,
die in 1850 werd ingevoerd, draagt zijn naam. Deze
wet wordt besproken tijdens een van de tafelgesprekken in de Max Havelaar (vw I, p. 185).

Granier de Cassagnac, Bernard Adolphe-, 1806188o, medewerker van Journal des Debats, La Presse, Le
Globe en Le Pouvoir. Daarnaast schreef hi' talrijke werken op historisch en sociaal terrein.
In de *`Brief aan A.C. Kruseman' schrijft M. onlangs
een verhandeling over stijl te hebben gelezen in een
Frans blad. Hij meent dat het door Granier de Cassagnacgeschreven is. In dit stuk wordt stijl onderverdeeld in drie hoofdsoorten, waarover M. ten
eerste grapt dat hi' zijn eigen stijl mooier vindt dan
die van Granier de Cassagnac en ten tweede meent
dat men stijl niet op die manier kan omschrijven en
beoordelen (vw ix,p.138). Hij noemt Granier de Cassagnac verder nog in de Causerieen (vw Iv, p. 269).

Gracchus, Tiberius-, 163-133 v.Chr., en zijn broer Gaius Sempronius (153-121 v.Chr.) behoorden tot de
hoogste Romeinse adel. Tiberius werd na het uitvaardigen van een wet ten nadele van de senatoren
annex groot-grondbezitters, vermoord. Gaius wilde
zijn broers dood wreken, maar liet zich, nadat hi' in
121 v.Chr. niet herkozen was tot volkstribuun,
op de
vlucht door een slaaf doden. "Montesquieu

Gradus ad Parnassum, (Lat. trap naar de Parnassus;
ookgebruikt als aanduiding van een handleiding
voor dichters) In de Woutergeschiedenis geeft Femke Wouter a.h.w. een `splinternieuwe gradus ad Parnassum' door te beloven dat hi' haar `vrindje' ma
zijn als hi'j binnen drie maanden de beste van de
klas is. Dat lukt hem (Idee 1063, vw vi, p. 652 e.v.).

Grafschriften, *J.R. Thorbecke
Gram,Johan-0833-1914, kamerstenograaf, auteur
van de novelle Degouden snuifdoos (in het maandblad
Nederland van april 1867).
Op 26 liju1867 schrijft M. C. Busken Huet n.a.v. het
komende congres in Gent ("congres 2.):
`Verbeeld u daar zal naar ik hoor, ook komen de heer
die in Nederland dat stuk schreef: de oSnuifdoos»,
waarover gy uitriept: groote goden, welk eene litteratuur!' (vw xia, p. 307)
Nadat hi' Gram op het congres ontmoet heeft,
schrijft hi' Busken Huet: `Ik heb hem gesproken (...)
't Schynt een goeie 'on en te zyn, maar hy riekt naar

Gras, AntoineJean le-0838-1899, werd opgeleid
voor onderwijzer, maar kwam via het amateurtoneel bij het beroepstoneel, waar hi' zich ontwikkelde tot 66n der bekwaamste regisseurs van zijn tijd.
Hij was eenpionier van het burgerlijk realisme. Na
jarenlang verbonden te zijn geweest aan het gezelschap Albregt en Van 011efen, richtte hi' eind 1874
samen met W. van Zuylen en *J.M. Haspels de Nieuwe Rotterdamse Schouwburgvereniging op.
In 1875 bracht ditgezelschap Vorstenschool voor het
eerst ten tonele. Le Gras vervulde hierin de rol van
Von Schukenscheuer. *Mina KrUseman, die zich
had ingezet voor de opvoering van het stuk, vervulde de rol van koningin Louise. Koning George werd
gespeeld door "D.J.A. Haspels en Van Huisde werd
doorJ.M. Haspels gespeeld (*Vorstenschool).
M. was bijzonder tevreden over het toneelgezelschap Le Gras, Haspels & Van Zuylen. Jaren na de opvoeringen schrijft hi' nog aan G.L. Funke:
`nooit is er met eenig lid van 't Gezelschap of van de Directie 'n onaangenaam woord gewisseld. Tot heden
toe is nog altyd de verhouding met al de personen die
in de aanraking betrokken waren, allervriendelykst,
met sommigen zelfs hartelyk: (7 juli 1885, vw xxm, p.
397)

Gras, Jan-, 1764/5-1835, leider van het volkstoneelgezelschap `Leerzaam Vermaak' in de Elandstraat te
Amsterdam.
In de Woutergeschiedenis gaat Leentje in de Eland-
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straat naar een opvoering van De onechte zoon van Kotzebue, waarna Stoffel zegt slechte berichten te hebben vernomen over 'den «troep van Jan Gras in de
Elandstraat, waar een fatsoenlyke familie zich vertonen kon.»' (Idee 1050, vw vi, p. 443-444).
In het handschrift van De Bruid daarboven parodieerde M. Gras' stijl door `Amhalia bhemhint chi' den
Graahaaf?»/«0 liefe fader, eeeuwig sal ik em beminne.' als motto op te nemen (vw III, p. 583).
Jan Gras wordt verder nog genoemd inM.'s
m.' 'Brief
aan A.C. Kruseman' (vw Ix,p.153).

Greift nur hinein ins voile Menschenleben, r e
uit "Goethe's 'Vorspiel auf dem Theater' (in Faust I),
waarin de schouwburgdirecteur met de toneeldichter en de nar spreekt over de vorm en inhoud van de
toneelkunst. In Idee 526 neemt M. deze regels op,
waarna hi' vervolgt:
`Goed. Maar daarby behoort, dat men dat ingrypen
dan ook doe[t] in ogenblikken waarin 't ons schikt, in
stemmingen die ons bekwaam maken om dezen of
genen indruk op te van en en weer te geven. Het zit
niet alleen in de keus van ons onderwerp - dat voile
mensenleven! - maar tevens in in ons «grypen».' (vw
iii, p. 329)

nur hinein in schimlig-muffe boeken' heeft
h e niet gezegd, aldus M. in Idee 1262, 'want er is
Goet
veel onwaars onder de kunstregels die hy met stilzwygen voorbygaat':

' Greift

willen aan helpen `om aan z'n god en die Turken
'n lesje te even als-i maar... permissie had kunnen
krygen van z'n moeder, d.i. als-i maar niet 'n armzalig schooljongetje geweest was!' (vw vu, p. 16-17).

Grietman, (Fries voor het hoofd van een grietenij, d.i.
eengemeente) Dat J.F. Babut du Mares, auteur van
"FeuxBatelou la Hollande &Java, had geplagieerd uit
de Max Havelaar, blijkt uit het feit dat in het verhaal
in de oosthoek vanJava Dhemangs wordt gesproken, aldus M. in noot 53 (1881) bij de Max Havelaar
waarna hi' spot: `Dat klinkt ongeveer als... grietman
van Utrecht.'(vw I, p. 331).

Grimm, Friedrich Melchior baron-, Regensburg
1723 - Gotha 1807, Frans-Duits publicist. Van 1748
tot 1790 woonachtig te Parijs, waar hi' behoorde tot
de "Encyclopedisten. Auteur van Correspondance litteraire, philosophique et critique adressee a un souverain d'Allemagne.
In de aantekeningen van drie lezingen, door M. gehouden tijdens zijn voordrachtentournee in 1878,
treffen we de naam Grimm aan (vw xix, p.174,194
en723). B.H. Steringa Ku er vermeldt in het verslag van 661 van deze lezingen (Vox Studiosorum,
1878, nr. z; vw )(a, p. 385-387), dat M. Grimm van
onzedelijkheid beschuldigde. Wat M. hier met onzebedoelde, worth uit het verslag echter
de
niet duidelijk.

`De man schynt er op gerekend te hebben dat er te allen tyde overvloed aan letterprofessors wezen zou, die
by gebrek aan eigen degelyk werk, zich bezighouden
metgeleerde pogingen om 't schryflustig jonge volkje
van den wal in hun compileersloot te helpen.' (vw VII,
P . 575)

Groen van Prinsterer, Guillaume-9 1801-1876, Nederlandspoliticus en historicus, prominent vertegenwoordiger van het Reveil en grondlegger van de
anti-revolutionaire richting in de politiek. Lid van
de Tweede Kamer in deperioden 1849-1857 en 1862g
1866, waar hi' zich teen
Thorbecke richtte.

Grieben, Hermann-0822-189o, journalist, dichter
en toneelschrijver en vanaf 1859 redacteur van de
KOlnische Zeitung.
In 1867 verneemt M. van C. Busken Huet dat er plannen zijn om de Max Havelaar in het Duits te vertalen
het doel het als feuilleton in de KOlnische Zeitung
met
te publiceren. Hi' reageert hierop in een brief aan
Busken Huet d.d.7 december 1867:
`en nu hoor ik van U dat H. Grieben (dien ik by naam
ken. Hy maakt vlugge, aardige verzen) den M.H. vertalen wil! En in feuilleton nog al! Dat zou my spyten, en

(vw iii, p. 353), lijkt in
g Thorbecke M. tot een zekere
e 3 13 de haat teen
Ide
waardering van Groen van Prinsterer te leiden (vw
III, p. 503-504). Groen van Prinsterer werkte vele jare aan de uitgave van de bronnenpublikatie Archives ou correspondance inedite de la maison d'OrangeNassau (14 din. 1835-1861). Deze publikatie wordt
door M. genoemd als bron voor de bewering dat Wille de Zwijger weliswaar Frans en Spaans sprak,
maar een Hollands (Pruisen en Nederland, vw iv, p.
18). *F.A. van Hall

In Idee 135 nog aangevallen

ik begryp niet hoe men die wyze van uitgave kan kiezen voor dat boek. Als feuilleton zal 't er zot uitzien,
du

me. Wyn - of azyn, als ge wilt - met theelepel-

tjes!' (vw xii, p. 536)
Dit

plan werden niet doorgezet.

Grieken, Wouter bezat prenten van de Griekse vrijheidsoorlog (1821-1829), waarop de Grieken zich verzetten teen de sands 1453 bestaande overheersing
door de Turken (Idee 1047, vw vi, p. 396). In Idee
1085 dagdroomt Wouter over de heldendaden van
de Grieken in deze oorlog. Hi' zou de Grieken wel

Grondwet van 1848, Deze wet werd door *Thorbecke
vanuit het liberalegedachtengoed ontworpen, waarbij de macht van de koning aan banden werd gelegd
en de ministeriele verantwoordelijkheid ontstond.
M. geloofde niet in de zegeningen van dit 'wonderjaar' Nee 1096, vw VII, p. 52); in Idee 1254 betoogt
hij dat de Invloed van de «principes van 1848» bewerkte veranderingen 'n hinderpaal op den we van
vooruitgang' vormen (vw vii, p. 519). In Idee 974
schrijft hi' over de door Thorbecke ingevoerde wetten:
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`Nu eens aannemende dat al de acht-en-veertigse veranderingen aan Thorbecke moeten gedankt of geweten worden, dan zou by de meest verkwistende
Staatsman zyn, dien we ooit gehad hebben.' (vw vi, p.
2o1).
De wijziging van de grondwet is van 1848, de organieke wetten(provinciewet, gemeentewet, kieswet,
etc.) volgden later tijdens het eerste ministerie Thorbecke(1849-1853). Deze wetten zouden uiteindelijk
in Nederland tot eenparlementaire democratie leiden. *algemeen kiesrecht

Groneman, J.-, 1832-1912, lijfarts van de sultan van
Djokja, schrijver van een groot aantal werken over
Javaanse etnografie. In zijn Vorstenlandsche T oestanden (Dordrecht, 1885) bespreekt hij het verhaal van
"Sakljah en Adinda n.a.v. zijn betoog over de verschillen tussen de Europese en Javaanse opvattingen over liefde. Hij concludeert dat de geschiedenis
van Sakljah en Adinda – geschreven door een Euroeaan – niet overeenkomt met het volksleven in
P
Java. Zelfs de namen zijn niet volgens de Javaanse
traditie: Sakljah is een vrouwennaam en Adinda een
mansnaam. Eerder al had Groneman over M. geschreven in zijn Indische Schetsen (Zutphen, 1875).

Grooff, Jacobus-0800-185z, werd in 1825 als priester
gewijd, waarna hij in 1827 apostolisch prefect in Suriname en in 1845 bisschop in Batavia werd. Hij was
de eerste bisschop van de Missie van Batavia.
In 1845 wilde hij drie geestelijken, onder wie "Cartenstat, schorsen. Toen hij een gehoor gaf aan het
verzoek vangouverneur-generaal ".1.j. Rochussen
om daarmee te wachten tot degoedkeuring van de
koning verkregen was, werd Grooff in 1846 ontslagen.
M. schrijft Tine in januari 1846 dat hij in de krant
heeftgelezen dat bisschop Grooff (samen met vijf
anderegeestelijken) door de gouverneur-generaal
gesommeerd was het land te verlaten. `een gouvernementsbesluit dat nog al forsch is', aldus M. (vw
viii ,
p. 610). In Idee io28 noemt hij het ontslag van
Grooffjuridisch correct: `Een Gouverneur-Generaal
behoort de uit z'n Nederlands standpunt voortvloeiende Nederlandse misdryven voor z'n Nederlandse
rekening te nemen' (vw vi, p. 322).

hoeften', schrijft dat hij dat 'oorlogsreche niet kent,
`al schreef dan ook De Groot een dik boek daarover,
met dezelfdepen waarschynlyk die hem diende tot
het verdedigen van de christelyke godsdienst' (vw
II,p. 211).
`De Groot's «Recht van vrede en oorlog»', noemt M.
het boek in een brief aan R.J.A. Kallenberg van den
Bosch d.d. 27 november 1882 (vw xxii, p. 464).
In Wijs mij de lasts schrijft M. dat Hugo de Groot het
ambachtelijk schrijven beneden het `naaldenmaken' stelde(vw 1, p. 481;• cf. M.'s 'Brief aan A.C. Kruseman' uit 1851, vw Ix, p. 115, waarin hij het
ambachtelijke schrijven van De Groot noemt).

Groot Placcaetboek, een verzameling regeringsverordeningen, wetten en staatsstukken uit de periode
1097-1795. Het verscheen in to delen in de jaren
1658-1797.
In Idee783 schrijft M. dat hij niet in het bezit is van
het Groot Placcaetboek, zodat hij de tekst van het drenkelingenprivilege van *Maria van Bourgondie niet
kan nazien(vw iv, p. 505).

Groustra, H.-,geb. 1861, in 1881 onderwijzer en woonachtig in Buiksloot. M. kreeg in 1881 brieven van
hem waarvan hij niet gediend was. Omdat Groustra
in deze brieven de naam W.A. Paap noemt, vraagt M.
Paap in een brief d.d. 20 oktober 1881 of deze
Groustra tot zwijgen kan brengen. Over Groustra's
brieven schrijft M. vervolgens:

`Met alleen zyn inhoud en uitdrukkingswys van z'n
brieven klinkklare onzin, maar alsof hem dit niet voldoende voorkwam, zelfs letters, schrift, adres... alles is
zoo bespottelyk, dat ik den armen jongen wel voor onwys moet houden, of op weg om het te worden.' (vw
xxi, p. 491)
Groustra, die kort daarop onderwijzer werd in
Schildwolde, liet M. verder met rust. In zijn brochure Vrijland en de Vrijlandbeweging (1893) probeerde hij
nog wel de Multatuliaanse stijl na te bootsen.

Grundziige der Gesellschaftswissenschaften...,
*Elements of social science...
G.S., d.i. G. Swart, *Aan Multatuli 1.

Gugel-Bermann, Adelheide K. von, 1836-1883, de
Groot, Hugo de-, (Grotius) 1583-1645, Nederlands
staatsman en rechtsgeleerde, grondlegger van het
volkerenrecht. Auteur van o.a. Dejure Belli ac pacis
(1625). In 1619 werd hij in slot Loevestein gevangen
gezet, vanwaaruit hij twee jaar later in een boekenkist zou zijn ontsnapt.
Als rechtsgeleerde wordt hij door M. genoemd in
Idee451 (vw iii, p. 95) en in Over Specialiteiten (*J.D.
Meer).
Y
Een toes elfin op De jure belli ac pacis vinden we in
Over vryen arbeid, waarin M. na de vraag `waar staat
geschreven dat de Javaan moet arbeiden voor uw be-

natuurlijke moeder van Wouter Bernold ("Wouter),
weduwe van Franz W.C.C. freiherr von Gugel (1814i868). Op 25 januari 1876 kreeg zij een buitenechtelike zoon van Eduard Bernhold, die zijn zoon op 9
maart 1876 officieel erkende. Adelheide Gugel-Bermann moest het kind verborgen houden voor de
buitenwereld om haargeerfde vermogen voor haar
andere kinderen veilig te stellen. Op 8 maart 1878
adopteerde Mimi de 'on en, die zij de naam Wouter
gaf (zie Mimi's 'Dossier Bernhold', vw x x, p. 0136; vervolgd in vw XXIII, p. 544-555).
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Guizot, Francois Pierre Guillaume-,1787-1874,
Frans staatsman en historicus. Als minister onder
koning Lodewijk Philips had hij rote invloed op de
binnen- en buitenlandsepolitiek. Zijn afkeer van de
hervormingen van het kiesstelsel heeft de revolutie
in de handgewerkt. In 1848 werd hij met de koning
door de februari-omwenteling verdreven.
Guizot schreef samen met Pauline Guizot Abailard et
Heloise, essai historique ("Abeard) en Un projet de mariage royal (1863). In 1858 e.v. verscheen zijn Memoires
pour servir ti l'histoire de mon temps (8 dln.).
M. bekritiseert dienspolitiek in Idee 452: het `pedante niets-doen' van Guizot en *Thiers was de oorzaak
van de volksopstand. `Ook die heren meenden dat
hun ministerschap hoofdzaak was, en volksgeluk byzaak'. In dit Idee noemt hij Un projet de manage royal
`een diplomatiek romannetje' (vw in, p.181; cf. p.
151-153). "Montpensier
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publiceert een brief van M. over de zaak "Jut in zijn
krant. Na zijn overlijden in 1885 zorgt M. voor geld.
voor de weduwe. Hij schrijft hiertoe aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch, die goede relaties in vrijmetselaarskringen heeft 0.8 november 1885, VW xxin, p.
496-499).
In de Minnebrieven schrijft M. over hem:
`Die Giinst staat zeer ongunstig bekend – gy begrypt
dat die geestige woordspeling niet van my is – ik hoorde het van een Dominee – die ongunstig bekende
Giinst zal helpen, als by kan. Hij zal discompteren! En
als deze niet mocht kunnen helpen, ga dan by Meyer
op den Vygendam rd'Ablaing van Giessenburg], waar
Voltaire te koop ligt, en 't gebed van den Onwetende,
van den krankzinnigen Multatuli, en veel ander zedeloos geschryf. By zulk yolk moet ge wezen!' (vw ii, p.
21)

Gustaysburg, woonplaats van M. en Mimi in 1870,
Giinst, F.Chr.-, 1823-1885, studeerde in Bern, waarna
hij van 1853 tot 1867 uitgever en eigenaar van een
boek-, handels- en muziekdrukkerij te Amsterdam
was. Zijn fonds bestond o.a. uit Licht-en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java van F. Junghuhn, W at
is vrijmetselartj van M.S. Polak, en Geen volksbeschaving, geen volksheil van E.H. Hartman.
Daarnaast was hij secretaris van de onafhankelijke
vrijmetselaarsloge Post Nubila Lux, van 1855 tot 1867
uitgever en redacteur van het tijdschrift "De Dageraad en mede-oprichter van de vereniging *De Da geraad. Hij publiceerde in De Dageraad veelal onder het
ps. Mephisto.
M. maakte in 1859 kennis met Giinst toen zijn Geloofsbelydenis in De Dageraad werd gepubliceerd. M.
wilde dat Giinst de Max Havelaar zou uit even, maar
dit voorkwam "J. Van Lennep: Giinst was volgens de
laatste geen fatsoenlijk uitgever.
Toen M. echterproblemen kreeg met Van Lennep,
stapte hij naar Giinst, die nog in 1861 de Minnebrieyen op de markt bracht. Als Giinst echter niet in
staat is om M. voldoende honorarium te betalen, vertrekt deze naar "R.C. d'Ablaing van Giessenburg.
In 1876 – Giinst is dan redacteur van De A mstelbode –
komt M. weer met hem in contact (vw xvm, p. 355).
Giinst is nog steeds straatarm (vw XVIII, p. 362). Hij

toen zij Mainz moesten verlaten vanwege de FransDuitse oorlog. (Men mocht alleen in de stad blijven
als menproviand voor drie maanden in huis had).
Hetpaar woonde er in het Wirthshaus zum
Gustaysburg (aant. Mimi, vw )(Iv, p. 152-153), maar
wilde verhuizen toen in het najaar de binnenplaats
volgelegd werd met het slachtafval, benodigd voor
het Duitse leer.
g
Mimi schreef dat het toen voor
`dek, op de Gustaysburg niet uit te houden was' (vw
)(Iv,p. 185). Toen J. van der Hoeven hen f loo stuurde, verhuisden ze naar Wiesbaden (1 november 1870,
vw xiv,. 214 en 218). In Gusta ysburg schreef M. de
Ideeen759-790 (vw iv, p. 483-5n).

Gutenberg, Johannes-, *boekdrukkunst
Guy de Vlaming, verhalend gedicht uit 1837 van
*Beets.

Gijsberti Hodenpijl, Albert Antoine-, geb. 1822,
leerde DD. in 1851kennen te Ambon. Gijsberti was
daar adjunct-administrateur bij de Marine. Bij zijn
vertrek naar Nederland schreef DD. op 24 juli 1852
het `Toespraakje aan Gijs' in diens exemplaar van
hetprentenboek Piet de Smeerpoets (vw Ix, p. 264).

H
Haafner,Jacob Godfried-, 1755-1809, geb. te Halle,
was op de kust van Coromandel werkzaam voor de
voc. Auteur van enkele reisverhalen, o.a. Reize te voet
door het eiland Ceilon (181o).
In de Millioenen-studien (vw v, p. 159) spreekt M. van
de 'Haafnerschen aanloop', waarmee hij duidt op de
soms wat hoogdravende stijl van Haafner. *D. Veegens
Haar, Bernard ter-0806-188i, predikant, sedert 1854
hoogleraar in de kerkgeschiedenis te Utrecht. Daarnaast was hi' schrijver en dichter van o.a. De onwrikbare vastheid van hetgodsgebouw (Amsterdam, 1854),
Noachs eerste offerande na den zondvloed (Utrecht, 186i),
Wijsheid en oorlogswapenen (Utrecht, 1870) en Gedichten
(3 dln., Leiden, 1880).
In een brief aan C. Busken Huet d.d. 14 november
1867, schrijft M. over Ter Haars De Wachters op den
morgen. Leerrede over Psalm cxxx vs. 6b, uitgesproken
op 3 november 1867 op den 35osten gedenkdag der
Kerkhervorming (Den Haag 1867):
`Maar, – de stukken van de meesters in de kunst zyn
waarlyk ook al heel – zonderling. Wat 'n lee te! Lee to
in handeling zoowel als in gedachten. Toch is elke regel van GOthe en Schiller een citaatgeworden. De
psalmdichters hebben ookgeen klagen. Zie nu eens in
de courant dien tekst van ter Haar: «de wachters op
den morgen». De zanger heeft, als hy eerlyk man was,
zeker niet verlangd dat die woorden tot hoeksteen
zouden worden genomen van eenpreek. En – ik heb
den tekst nageslagen want zie, ik heb een bybel gekocht – 't is eene herhaling. Maar ter Haar zegt uitdrukkelyk: «laatstegedeelte» van 't aangehaalde vers.
oZiet eens, lieve menschen, zoo theologisch-knap ben
ik, dat ik op dat puntje van die naald zulk een toren
bouw. Niet op de geheele naald – bewaarme – neen nog
eens, op 't puntje, en dus... «tweedegedeelte». Ik kan
me zoo bedroeven by het denkbeeld dat slordige hoorders thuis zullen vertellen dat deprof over het heele
vers gepreekt heeft, en dus zyne bouwkunstige bekwaamheid minder hoog aanslaan dan zy verdient.
(...) Och, ik denk dat ter Haar'sgezin het noodige
heeft, en by hem is. Ik ril by de gedachte wat ik zou
moeten doen, als men my voorstelde op die voorwaarde iets te zeggen over... iets.'(vw xi', p. 489)

Haarlemmerdijk, straat in Amsterdamse yolksbuurt. Hetgezin van DD. vestigde zich tussen
1823-1827 aldaar op nummer 94, nadat het reeds
van de Korsjespoortsteeg naar de Binnen Brouwerstraat was verhuisd. P. van 't Veer spreekt van 'een
geleidelijke opgang in de wereld: van steeg naar zijstraat, van zijstraat naar hoofdstraat' (Het leven van
Multatuli,1979, p. 25). In een brief aan Tine van november 1845 schrijft DD. dat hi' zich als jongen
schaamde voor het felt dat hij op de Haarlemmerdijk woonde. Hi' denkt dat Tine wellicht vroeger
haar neus opgehaald zou hebben bij het idee een
man te trouwen `wiens ouders slechts op den Haarlemmerdijk wonen'. Ook anno 1845 `schaam ik mij
nog het te zeggen, dat ik een burgerjongen ben, die
op den Haarlemmerdijk woonde' (vw vm, p. 532533).
Haas, Jacob Hendrik de-0837-1906, oogarts te Rotterdam. M. raakte met De Haas en zijn vrouw, Gosewina Carolina de Haas-Hanau(1837-1905), bevriend
toen hij op 2 maart 1875 in Rotterdam was om de opvoering van Vorstenschool bij te wonen (W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, 1987, p.160; cf. vw
xvii, p. 429). De briefwisseling tussen M. en hen
(vanaf 27 februari 1877, VW xviii, p. 643), behoort tot
de meest levendige en ideeenrijke uit M.'s latere leven.
Op z februari 1878 bezocht hi' het echtpaar De HaasHanau voor het eerst; De Haas liet toen voor M. een
bril maken en werd den van de initiatiefnemers van
de Tandem-inzameling (*Tandem; vw xix, p. 507509 en 516). In oktober 88z schreef M. in het dagboek van hun dochter Lina(Lientje) een vertaling
van hetgedicht "'De Molenaar van Sans-Souci'.
Direct nadat zij bericht van M.'s dood ontvangen
had, reisde mevrouw De Haas-Hanau naar NiederIngelheim. Haar verslag van het bezoek aan het
sterfhuis, getiteld 'Eenige herinneringen aan den
dood van Multatuli', is afgedrukt in AtteJongstra,
De Multatulianen (1985, p. 89-9o) en in vw XXIV (p.
117-121).
Haas-Hanau, Gosewina C. de-, *J.H. de Haas
Haemstede, Witte van-, *Witte van Haemstede

Haarlemmerduinen, "Kraantjelek
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Haersolte, Coenraad Willem Antoni baron van-,
1845-1925, rechter te Arnhem, maakte in 1861 kennis
met M., toen deze in hotel Mardchal de Turenne in
Den Haag logeerde.
Over deze ontmoeting schreef hi' in 1920 op verzoek
van de heer C.A. licking, bestuurslid van het Multatuli-Museum, een verslag. Hierin vertelt hi' dat hi'
`als discipel den profeet wel had willen volgen en
aanhangen, maar (...) teruggehouden werd door convent e, gebrek aan moed en klein plichtsbeser (vw
x, p. 417-418).
Haes
, R.L. de-, marine-officier en later vice-admiraal.
In een brief aan Tine van 29 juni 1850 schrijft M. dat
hi' met De Haes gaat lunchen (vw ix, p. 97). Op 13
maart 1880, wanneer M. in Den Helder is voor een lezing, herinnert hi zich De Haes in een brief aan
Mimi:
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en hoezeer hi' ook in vele din en van E. verschilde,
echter moest toestemmen en goedkeuren dat hi'
zich zoo kras had verzet tegen vele en velerlei misbruiken en knevelarijen-en liever dan deze langer te
dulden zijn ontslag had gevraagd.' (vw ix, p. 640).
Op 3 september 1860 schrijft M. Tine dat hi' kennis
ga,De
' broer
heeft gemaakt met ds. Hendricus Ha
van onze Haga. Hi' kende ons zeer goed uit het
reisjournaal van zijn broer', voegt hi' er tussen haak'es aan toe (vw x, p. 303).
Hagen, Nans ten-, "Sandrock-ten Hagen, Nans
Hagiosimandre, ps. van *Gerrit Broens Jr.

Hall, Floris Adriaan, baron van-, Amsterdam 1791 —
's-Gravenhage 1866, oom van onderstaande, promoveerde te Leiden waarna hi' advocaat werd te Amsterdam. Van 1843 tot 1847 was hi' minister van
`Hier aan den Helder is de standplaats van De Haes,
Financien ad interim. Met een drietal nieuwe wetvice admiraal, die te Menado by me gelogeerd heeft,
verbeterde hi' de toestand van 's lands financien
ten
en met wien ik toen redelyk bevriend was. Je begrypt
aanzienlijk. Daarnaast voerde hi' in 1847 de hervordat ik hemgeen teken van leven geef. 't Zal me benieuming van het muntstelsel door, door ontmunting
wen of ik wat van hem hoor. Vroeger was-i 'n prettige
van een bedrag van 86 miljoen aan zilveren munt en
fideele man. Maar 't is lang geleden.'
het aannemen van de enkele zilveren muntstanafloop
van
de
lezing
schrijft
hi'
haar:
Na
daard.
`Van de Haes heb ik niets vernomen, maar wel hoorde
In 1848 werd hi' lid van de Eerste en Tweede Kamer,
ik(na afloop van de lezing) dat-i op de voorste rij had
van 1849 tot 1853 van de Tweede kamer. Van 1853 tot
gezeten. Ik heb hem niet gezien, en eigenlyk nievan Buitenlandse Zaken, in
was hi'inister
m
1856
mand. Misschien ook zou ik hem niet herkend heb1860 werd hi' onder het ministerie Van Hall-Heemben, daar 't3o ar
ja geleden is dat ik hem zag. Ik had
stra we minister van Financien. In deze periowel gewild dat-i teeken van leven gegeven had, maar
de bracht hi' de wet op de Spoorwegen tot stand. In
ik wou 't niet doen.' (13 maart 188o, vw xx, P. 439)
1861 verliet hi' de politiek voorgoed.
In 1882 weigerde De Haes de oproep van het *HuldeVan zijn hand verscheen een aantalluridische en
blijk te ondertekenen, nadat W.A. Paap hem, op M.'s
staatkundige geschriften; op literair gebied publiverzoek, had benaderd. M. schrijft hierover in een
ceerde hi' Lofrede op Johan de Witt (1819; bekroond met
brief aan Paap d.d. 25 maart 1882:
goud door de Hollandsche Maatschappij) en Lettre
`De weigering van de Haes doet me zedr. Ik kan daard'un Hollandais independant it lord Grey (1833).
voorgeen andere oorzaak vinden dan dat-i door aanraIn Idee 135 noemt M. hem samen met "J.R. Thorbecking met de haagsche autoriteiten verphilisterd
ke, *G. Groen van Prinsterer en "W.R. baron van
[=verburgelijkt, in de tetere kringen' thuisgeraakt] is.
Hoe als leden van de Tweede Kamer, die door
g
Misschien ook moet hy zich teen
my verklaren, uit
het Nederlandse yolk zelf gekozen zouden worden
schaamte over z'n zwygen gedurende zooveel jaren!
als het zijn eigen afgevaardigden mocht kiezen (vw
Ditgeschiedt meer!' (vw XXII, p. 71)
II, p. 353-354). In Idee 1092 prijst hi' Van Hall OM
diens invoering van het nieuwe — vereenvoudigde —
Ha a, Anton-9 1834-1902, geb. te Sneek, vertrok in
muntstelsel, waarmee 'het ras der ad hoc bekwame
mei 1855 als tweede luitenant naar Indie op hetzelfkassierknechts' minder gelukkig was:Er' wordt bede schip als DD., klom op tot legercommandant
weerd dat die specialiteiten, verstoord over de ont(1887-1889). Onder het ps. Tento schreef hi' de brotroning van hun onmisbaarheid, geen standbeeld
chures Java! het land van geluk (Arnhem: Heuvelink,
hebben opgericht voor minister Van Hall.' (vw vu,
1869) enJava! hoe het te verdedigen teen een Europeeschen
p. 37-39; cf. brief aan J.N. van Hall d.d. 28 oktober
viand? (Arnhem: Heuvelink, 1869).
1872, vw xv, P. 43o).
In een brief van 25 augustus 1856 — dus vlak na DD.S
ontslag op 4 apri11856 — schrijft DD's broer Pieter
Hall, Jacob Nicolaas van-9 1840-1918, letterkundige,
aan de doopsgezinde diaken G.A. Brouwer dat hi'
neef van de voorgaande, ambtenaar te Amsterdam
de zuster van Haga, de vrouw van ds. J. de Stoppe(van 1895 tot 1907 aldaar wethouder van Onderwijs)
laar Blijdesteyn, gesproken heeft. Zij vertelde hem
en secretaris van het Tooneelverbond, dat door zijn
dat Haga haar had geschreven dat hij, aldus luidt
initiatief tijdens het Letterkundig Congres te Leuop
reis
zeer
veel
gepraat
Pieters brief, 'met E.[=DD.]
y en in 1869 werd opgericht. Daarnaast was hi' van
had, op Java zijn vriend was geworden of gebleven
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1870 tot 1878 redacteur van het tijdschrift Het Nederlandsch Tooneel en van 1883 tot 1916 redacteur van De
Gids. Hij publiceerde verscheidene recensies van en
artikelen over M.'s werk, waarin hi' herhaaldelijk
aandrong op opvoering van *Vorstenschool.
Zijn artikel leekegedachten', dat onder het ps. Fantasio in het tijdschrift Caecilia van 1871 (nr. 20; vw
xiv, p. 611-612) verscheen, stuurde hi'72
in 18naar M.
Deze bedankt hem hiervoor op 28 oktober 1872 en
rijst het stuk:
p
`Eerst verheugde my de vriendelykheid van 't zenden,
toen Uw gunstig oordeel over myn streven – want het
is waar, dat ik tracht optewekken tot zelfdenken – 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 Ge lezen kunt!' (vw xv,
P. 430)
Hiermee werd de vriendschap ingeluid, die verscheidene jaren zou aan duren. Naar aanleiding van Van
Halls recensie van Vorstenschool in HetNederlandsch Toneel (maart 1873; vw xv, 658-662), waarin de auteur
aandringt op opvoering van het stuk, maar ook enkelepunten van kritiek uit, schrijft M. aan zijn uitgever G.L. Funke:
'Ik heb waarlyk daartoe 'n nette revisie noodig. Dit
doelt volstrekt niet alleen op drukfouten, maar wel degelyk ook op flaters van myzelf. Op fouten byv. als die
me door v.Hall worden onder den neus gewreven (zeer
ten-rechte!) in z'n schoon stuk over Vorstenschool. (...)
Die recensie van v.H. is een kostbaar stuk. Ik zal 't
dikwyls aanhalen. Dat 's 'n bekwaam man!' (13 maart
1873, vw xv, p. 672)
In jaargang 1874-1875 van HetNederlandsch Tooneel
(nr. 2) herhaalt Van Hall zijn verzoek om V orstenschool op de planken te brengen. M. spreekt van
diens `keurig gestileerde pittige stukjes' (aant. bij
Idee 930, vw vi, p. 374-375)orstenschool op 2 maart
Daags na de premiere van Vorstenschool
1875, verschijnt er van de hand van Van Hall een recensie in Het V aderland (vw xvn,I) . 456-458). Na een
lofzang op Vorstenschool Nit heerlijke drama, dat
zooveel tegenieten en te denken geeft, dat in meesterlijke vorm de edelste snaren van het gemoed weet
te treffen'), volgt kritiek op het acteren van *Mina
Kriiseman die `haar krachten overschat'; de overige
spelers worden door Van Hall geprezen.
In maart 1882 behoorde Van Hall bij de ondertekenaars van het "Huldeblijk en bij M.'s dood schreef
hi' een afscheidsgroet in De Gids (vw xxiv, p. 344347). In 1890 – na het verschijnen van het eerste deel
van Bri even van Multatuli – publiceerde hi' een artikel over de Max Havelaar in De Gids, dat in 1907 gevolgd werd door `Herinneringen aan Vorstenschool'
(De Gids, 1907).
In 1910 was Van Hall als voorzitter van de MultatuliCommissie ("Multatuli-Commissie 5.) betrokken bij
de vijftigjarige herdenking van het verschijnen van
de Max Havelaar; op 7 mei sprak hi' de openingsrede
uit(gepubliceerd in Een zaaier ging uit om te zaaien,
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191o; *De Dageraad 2). In het Multatuli-nummer
van De Gids (191o) verscheen zijn `Multatuli-herdenking'.

Hall, Maurits Cornelis van-4768-1858, Nederlands
jurist, staatsman en letterkundige, vader van de latere minister *Floris Adriaan van Hall. Hij werd in
1798 als procureur van de gemeente ontslagen vanwee zijn gematigdheid.
Hij was bevriend met Wolff en Deken, Loots, Helmers en Feith, en schreef verscheidene Lijkdichten
(op Wolff en Deken, 1805; op Helmers, 1814; op
Loots, 1834) en Lijkredenen (voor B. Klijn, 1822; J. Kantelaar,1829; Rhijnvis Feith, 1825).
Hij wordt door M. in Idee 1048 samen met Jeronimo
de Vries Sr. en *N.G. van Kampen genoemd als de
lofredenaars van Feith (vw vi, p. 414).

Hallemannetjes, de-, In de "Woutergeschiedenis de
naam voor de broers Gus en Fransje Halleman,
`d.z.b.f.w.' (=die zo bijzonder fatsoenlijk waren),
met wie Wouter omging. Nadat ze bij Wouter aangedrongen hadden op geld (de vriendschap had hen
al negen stuivers gekost – Wouter wordt door hen
voor `klaploper' uitgemaakt), zetten de Hallemanneti es een pepermunthandeltje op. Wouter le de een
gulden in die hi' gestolen had – hi' kreeg geen zakgeld -, Gus en Fransje ieder een dubbeltje. Daags
daarna krijgt Wouter te horen dat hi' niet langer
mee mag doen omdat de fatsoenlijke Hallemannet i es vermoeden dat hi' niet eerlijk aan zijn geld is gekomen. Ze verdelen hetgeld `eerlijk': Wouter krijgt
acht stuivers van zijn ingelegde gulden terug (Idee
365, VW II, p. 531-537).
M.'s commentaar hierbij luidt:
`Op deze waarachtige historie grondt zich myn ongeloof aan de buitengewone fatsoenlykheid van de Hallemannetjes, en ik hel over tot de mening dat dit
fatsoen eigenlyk niets was dan 'n uitvindsel van Wouters moeder, omdat ze «nauw behuisd» was. 't Is de
vraag of zy ooit iets zo byzonder fatsoenlyks zou ontdekt hebben in die kinderen, als zy kans had gezien
Wouter met wat nut te gebruiken in 't huishouden.'
(Idee 365, vw II, p. 537)
In een brief aan Mimi d.d. 21 augustus 1864, schrijft
M. over het verhaal van de Hallemannetjes: 'De pepermunthandel is letterlijk waar. De 'on ens heetten
Haverkamp' en dat ik een gulden stal is ook waar'
(VW XI, p. 368).

Halma, Francois-4653-1722, boekhandelaar-uitver te Utrecht, bewonderaar van de dichter Lucas
Rotgans, van wie hi' verschillende boeken uitgaf.
Bij diens dood in 1710 dichtte Halma `Rouklagten'.
M.
m diens
In Idee io6ob (vw v, p. 622-624) bespreekt
toevoegingen bij de allegorien van Rotgans. Hij
spreekt van een `zekeren Halma... ook 'n rymelaar
van de ällerergste soort, maar met minder pretentie
dan Bilderdyk'.
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In Idee 1064 (vw vi, p. 672-673) voert M. hem op als
drukker van de derde druk van Rosalins oochi es van
ty.
"Joncs

Hamelsveld, Usbrand van-,1743-1812, predikant,
vanaf1784 hoogleraar te Utrecht. In 1787 werd hi'
alspatriot afgezet, van 1795 tot 1797 was hi' voorzitter van de Nationale Vergadering. Auteur van verscheidene theologische werken, o.a. De Bijbel
verdedigd (1783).
M. noemt hem 'de vrome bybeluitlegger Hamelsveld', die hetgedrag van de aartsvader Juda (nl. hoereren) niet afkeurde, maar integendeel schreef dat
uit ditgedrag bleek dat de aartsvaders als `onafhankelyke Emirs of stamvorsten' te werk gingen. `Komiek' noemt M. deze uitleg (aant. bij Idee 1272, vw
VII,. 682).

Hamlark, scheldwoordgebruikt door het personage
Von Schukenscheuer aan het slot van het derde bedrijf van V orstenschool (vw vi, p. 69). Stuiveling
schrijft in de verantwoording hierbij, dat het vermoedelijk een omzetting van de eerder door M. gevormde samenstelling: lamhark betreft, maar dat
het woord eenvoudiger te verklaren is als een 'comisch-zenuwachtige dooreenhaspeling' van de
scheldwoorden lam en hark (vw vi,p. 788).

Hamlet, tragische held, hoofdpersonage in het gelijknamige treurspel van Shakespeare. M. noemt Hamlet herhaaldelijk in zijn werk (bijv. in Minnebrieven,
vw II, p. 25; in een brief aan Mimi uit 186z, vw x, p.
690; in de Woutergeschiedenis, Idee 55 vw H, p.
20 ). De bekende woorden van Hamlet, 'There are
3
more thinsg
in heaven and on earth, Horatio, Than
are dreamt of inyour philosophy...' worden aangehaald in de Minnebrieven (vw ii,p.151). In Over vryen
arbeid vinden we als motto Hamletsgezegde 'There
is something rotten in the State of Denmark' (vw ii,
p. 183, 204), waarover M. eerder in een aantekening
bij Idee 56 schreef:
`Terwyl Hamlet droomt en mymert en muziek-ruist,
zitten Mr en Mw Claudius gerust op den troon van 't
land: wherein something rotten. Dat peinzend sammelen
van de dichters verlengt den triumf der schelmen.'
(vw 1-1, p. 672)
In 1863 schrijft M. Mimi dat hi' zichzelf op Hamlet
vindt liken 'met z'n eeuwig talmen':
`Hy woil z'n moeder sparen - ik vele moeders. Hy had
last van 'tgewawel van Polonius, ik heb er hier in Holland 72 op 't binnenhof. Hem hield men voor onwys,
my ook. Hy was driftig, poetiek, wysgeerig, zacht en
ruw (zie de scene met Ophelia!) ik ook. Hy had haar
lief, ik U. Hy stootte haar van zich of - o god dat zou ik
niet kunnen. Waarom liet Shakesp. hem dat doen? Ja,
ja ik weet het wel. S. was een reus in menschkunde.'
(vw xi, p.125-126)
In Idee78 vinden we een toespeling op de beroemde
woorden van Hamlet(3e bedrijf, ie scene): 'To be or
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not to be, that's thequestion', waar de ene dode tot
de andere zegt: Velnu... Ge ziet, we zyn er. Dat vervelende citaat heeft afgedaan.' (vw ii, p. 323).
A.S. Kok beschrijft in Multatuliana (Baarn, 1903) hoe
M. in 1864 tijdens hun eerste ontmoeten een
een uitgebreide beschouwing gaf over Goethes Hamlet-commentaar en zijn eigen afwijkende opvatting
hieromtrent (a.w.,p. 33-38).

Hamminck Schepel, Maria Frederika Cornelia-,
(Mimi) Venlo 15 december 1839 - 's-Gravenhage 25
september 1930. Dochter van de militair Joannes
C.P. Hamminck Scheel
p
(18o8-187o) en Maria Volck
(1815-1863). Tijdens de catechisatielessen van *ds.
Zaalberg, leerde zij in september 1861 *Marie Anderson kennen. Dezegaf haar de Minnebrieven te lezen,
waarna Mimi, ruim voor 22 apri11862, een brief aan
de auteur ervan stuurde. Op die datum namelijk verschijnt er op de omslag van de derde aflevering van
de eerste bundel Mean een oproep aan de anonieme
schrijfster van die (al maanden oude) brief (vw x, p.
63o), waaruit M. citeert. Marie Anderson meent terecht hierin Mimi's hand te herkennen engeeft haar
M.'s adres. Op 28 apri11862 beantwoordt M. een niet
bewaarde brief van Mimi (vw x,p. 631). Tot mei 1862
volt een intensieve correspondentie, die echter
door Mimi's vader niet wordtgetolereerd: het contact wordt verbroken.
Op a juni wandelt M. met Marie Anderson door de
Rijswijkseweg te Den Haag. Daar komen zij welllicht niet toevallig - Mimi met haar twee jongere zusters teen.
g
Mimi geeft M. nadat de kinderen
vooruit zijn gestuurd, door haar voile heen een kus.
Twee dagen later schrijft hi' haar, hevig verliefd,
een brief, die door Marie Anderson wordt bezorgd
(vw x, p. 667). Op 3 september ontmoeten zij elkaar
weer, dit maal in Artis te Amsterdam, als Mimi bij
haar oom Burlage logeert. Mimi wil het contact niet
vernieuwen: haar moeder, die ernstig ziek is, verdient al haar aandacht (cf. de twee brieven van M.
aan Mimi to en ii september 1862, vw x, p. 686-693).
Zij zien elkaar nog een keer, er ens voor november
1862, bij M.'s broer Jan, die aan de Sophialaan in Den
Haag woont.
Op 5 februari 1863 behaalt Mimi haar `Acte van bekwaamheid voor hoofdonderwijzeres' in de Franse
taal. Begin maart 1863 ontmoeten M. en Mimi elkaar
bij de familie Hotz, en weer volt een gepassioneerde briefwisseling. Aanvankelijk tracht Mimi, onder
sterke druk van haar vader, M. op afstand te houden. M.'s brieven, bijvoorbeeld die van 9 en 16 maart
1863 (vw xi, p. 96 en 98 e.v.) tonen zijn wanhoop
hierover.
Op 21 april, wanneer M. bij Hotz logeert, zien zij elkaar weer. Mimi's dagboek ,
dat M. van haar te lezen
krijgt, maakt hem nagenoeg wanhopig van liefde,
zij blijft echter elk verder contact afwijzen. Op 9
juni 1863 overlijdt Mimi's moeder na een lang en slepend ziektebed; op 24 juni deelt Mimi M. mee dat
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zij een half jaar geen contact met hem wil hebben,
mogelijk wil zij zich nu in alle rust op haar toekomst beraden. De toon van de M.'s brieven wordt
echter vanafjuni steeds vertrouwelijker en zelfverzekerder: uit haar dagboek leest M. dat zij werkelijk
van hem houdt.
Begin augustus ontmoeten zij elkaar weer te Amsterdam. Er volgen wederom vele, lane brieven van
M. Tine wordt naar vader Hamminck Scheel gestuurd om hem te overtuigen van M.'s edele modeven engoede gedrag (cf. vw xi, p. 244). Eind augustus of september 1863 vertrekt Mimi uit Nederland.
Zij reist via Arnhem naar Duitsland. In augustus
1864 is zij in Zwitserland, waar zij in Geneve op een
kweekschool werkt. Later nog zal zij bijn ee familie
in Zuid-Frankrijk als gouvernante werken.
Zij heeft M. in oktober in Parijs ontmoet, waar hi'
aan een vertaling van de Max Havelaar werkte. Marie
Anderson vermeldt dat Mimi en M. hier voor het
eerst clichaamsgemeenschap' hebben gehad (Uit Multatules leven, heruitgave 1981, p. 70).
In december 1864 is Mimi bij Tine in Brussel; op 8
maart 1865 komt zij uit Brussel naar Amsterdam om
een voorstelling van De bruid daarboven bij te wonen.
Uit aantekeningen van d'Ablaing blijkt dat zij op 16
maart besluiten samen tegaan wonen (op de zolderkamer van d'Ablaing), maar dat M. niet tot werken
in staat is, zolang zij in zijn nabijheid is (cf. vw xi, p.
472-473).
Op 3o maart vertrekt zij, waarschijnlijk weer naar
Brussel. Op 27 mei 1865 schrijft M. aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch over Mimi:
`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.' (vw xi, P. 491)
Deze brieven zijn niet bewaardgebleven; de eerstvolgende gepubliceerde brief aan Mimi dateert van
7 december 1868.
In december 1865 is Mimi weer te Amsterdam, vanwaaruit zij samen, met haar geld, meerdere malen
naar Homburg reizen om hun geluk in het casino te
beproeven (cf. vw xi, p. 528 e.v.). Begin 1866 is Mimi
bij Tine te Brussel. Nadat M. zijn "klap heeft uitdeeld, vertrekt hi'j op 17 januari naar Keulen. Mimi
voegt zich daar bij hem. In Frankfurt werken zij samen aan een, in hun ogen onfeilbaar, systeem om in
het casino te winnen. Mimi dient hiertoe telkens
naar Homburg te reizen teneinde het systeem aan
depraktijk te toetsen. Dit heeft succes, en regelmatig wordt er geld naar Tine gezonden. Eind februari
is hungeluk en geld echter op. Er moet geld worden
geleend van de uit ever Van Heiden; hun speelsysteem blijkt te falen; in juni vertrekken zij naar
*Koblenz (cf. vw xi, p. 559), waar ze samen van de
ma ere inkomsten van M.'s
Nt.s ' Van den Rijn-bijdra'
gen leven.
Eind mei 1866 was Tine's armlastige situatie al aan-
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leiding tot de circulaire 'Ten behoeve van Tine en de
kinderen'; in juli vertrekt Tine naar Italie. Mimi
heeft deplaats van Tine als levensgezellin van M.
overgenomen. Later zal zij over hun verblijf te
Koblenz schrijven:
`Zyn positie was ellendig, maar dat kon niet zoo
blyven en als by zeide: jou althans kan niemand my afnemen! dan was ik voldaan. Ook ik had zorg en smart,
maar de grootte van zyn leed hield my staande en
maakte my moedig. Er was iets groots in alles. We hadden ongelukken gehad en zaten daar als schipbreukelingen op een rots. Onze eenzaamheid, de schoone
natuur, de groote geschiedenis die we zagen afspelen
als een boeiend drama, 't was alles aangrypend. En
dan met hem!' (vw xi, p. 627)
Op 8 februari 1867 schrijft M. aan Tine over zijn verhuizing naar Keulen, `dat Mimi apart eene gelegenheid zou zoeken om zich dan beter te kunnen
vertoonen en iets [nl. werk] te zoeken'. Maar 'Er was
reeds lang een spraak meer van 2 aparte woningen
te kunnen huren en te betalen, dus een wonen g gezoche (vw ma, p. 64). De volgende jaren zal Mimi in
Duitsland als de echtgenote van M. door het leven
gaan. In april 1868 is er nog even sprake van dat
Mimi metgeld van haar vader `een betrekking ver
weg [nl. van A4.]' zal zoeken. 'En nu is er kwestie van
dat ze naar Weenengaat.', aldus M. in een brief aan
Tine d.d. n apri11867 (vw xi', p.190,191). In een
brief aan mw. Flemmich legt hi' uit dat hi' met
Mimi om zich heen niet tot werken in staat is. Het is
overigens helemaal niet zeker of Mimi in Wenen
een baan zal vinden (brief van 14 en 15 april 1867, vw
xii,p. 193). op 24 december van dat jaar is zij bij M.
in Keulen, vanwaaruit de laatste aan Tine schrijft:
`Mimi is een voorbeeld van trouw en moed geweest.
Ze heeft honger geleden. Niet by wyze van spreken,
maar indedaad, en nooit heeft ze geklaagd. Zy heeft my
letterlyk in 't leven gehouden. Nu maakt zy (omdat ik
drukte heb) de stukken voor de Courant.' (vw xi', p.
579)
Dit zijn de `Van den Rijn'berichten, die M. schreef
voor de Opregte Haarlemsche Courant.
In 1868 tracht Mimi een Duitse vertaling van de Max
Havelaar te maken en hootP
zich in de techniek van
de fotografie te bekwamen (brief van M. aan Tine
d.d. 22 apri11868, vw xii, p. 779). Beide plannen waren niet succesvol: de vertaling is puur `woordenboekenduits', over fotografie wordt later niet meer
g
esproken.
In januari 1869 worth met geld van Mimi een huis
in Den Haag ingericht aan de ZW Binnensingel 18.
Vanaf 22 februari wonen M. Mimi, Tine en de kinderen samen, tot deze "menage a trois in juni 1870 uiteenspat. Mimi keert samen met M. naar Duitsland
terug.
Sinds 1872 heeft Mimi zich ook met literair werk beziggehouden: zij maakt vertalingen en schrijft later
ook eigen werk, onder het ps. Heldize. In 1873
schrijft zij het verhaal 'Vier en twintig uren op reis',
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datpas in augustus 1874, door bemiddeling van
Mina Kriiseman, in het tijdschrift Nederland (deel ii,
350-4n) wordt gepubliceerd. Aan origineel werk
P35
verscheen verder van haar:
`Eva', in De Nederlandsche Spectator (1874
`Gelijk hebben', in De N ederlandsche Spectator (18751876);
`Twee vrouwen. Proeve van een tooneelspel in vijf
bedrijven', in Nederland (1876) dl. 1, p. 109-169;
`Met vuurgespeeld', in Nederland (1877) did, p. 36-65.
Mimi vertaalde verder nog:
illa Reunione, Erzdhlungen
Uit Fanny Lewalds bundel VillaReunione,
eines alien T anzmeisters: 'Cesare Cesarini', mogelijk
als feuilleton in Het Nieuws van den dag, ca. eind 1872;
Uit Leopold von Sacher Masochs bundel Das V ermachtniss Kai'ns: 'Marcella'(uit het Frans als 'Le conte
bleu de bonheur'), gepubliceerd in Het stuivermagazzjn, ca. augustus 1873;
Van Elisa Lynn Linton: Meliora latent, verschenen als
premie-uitgave voor de geabonneerden op Het V aderland (1875);
VanJames Pan Twee V ondelingen, in HetNieuws van
den dag, 6-7 januari 1877;
`Een bezoek te Marpingen', vertaling uit de Rheinischen Kurier, in het zondagsblad van HetNieuws van
den dag, 7 oktober 1877.
Verder stelde zij de bloemlezing Multatuli, bloemlezing door Helofze samen (1876; *bloemlezingen 2.).
Hetplan voor deze bloemlezing was al op ii november 1874 door uit ever G.L. Funke geopperd.
Mede door Mina Kriisemans bemoeienis, besluiten
M. en Mimi, nadat Tine in september 1874 te Venetie
is overleden, te trouwen. Deplechtigheid wordt op 1
apri11875 te Rotterdam voltrokken, waar M. zich op
dat moment met de opvoering van z'n Vorstenschool
bezighoudt.
M. en Mimi konden zelfgeen kinderen krijgen,
Mimi had voor ditprobleem al in 1873 een vrouwenarts bezocht (zie vw xvi,. 92). Op 8 maart 1878
adopteert Mimi "Vouter, terwijl M. op lezingtournee in Nederland is.
Na M.'s dood keert Mimi terug naar Nederland,
waar zij van 1887 tot 1898 bij Willem Paap in Amsterdam woont. Hier stelt zij in 1890 de eerste Woutertje
Pieterse bloemlezing uit de Ideeen samen ("Woutergeschiedenis). Daarop volt met hulp van Paap, de
uitgave van de Bri even van Multatuli, die van 1890 tot
1896 in tien delen bij W. Versluys verschijnt (tweede
uitgave in 191o).
In 1901 schrijft zij Multatuli en de ofticieele bescheiden,
dat ook bij Versluys te Amsterdam verschijnt. Zij bespreekt daarin twee publikaties over M.'s tijd als
ambtenaar.
In 1904 woont zij aan de Duinweg 26 te Scheveningen. Later woont zij in Den Haag, waar gedurende
zesentwintig jaar mw. A.C. Everts haar verzorgster
en huisgenote zal zijn.
In 1907 stelt zij de Briefwisseling tusschen Multatuli en
S.E. W. Roorda van Eysinga samen. Verder helpt zij in

deze tijd de Duitse Multatuli-apostel Wilhelm
Spohr bij zijn werk. Ook bezorgt zij veel uitgaven
van M.'s werken, die ze van voor- of nawoorden
voorziet. In 1929 wordt haar 9oste verjaardag groots
g
evierd.
Na een heupfractuur komt zij in het Bronovo-ziekenhuis, waar zij in september aan een longontsteking overlijdt.
Mimi had vier zusters en een broer, met wie zij reelmati g contact onderhield:
g
Annetta Hamminck Schepel, 1844-1931. In 1863 toonde M. ook interesse in haar. Marie Anderson schrijft
dat zij zich in een logement te Delft `aan hem overgar (Uit Multatuli's Leven, heruitgave 1987, 1) . 34). Later werd zij opvoedkundige: zij werkte in Berlin als
hoofd van het Pestalozzi-FrObelhaus en in 1898 in
Londen in het Sesame House for Home Life Training te Londen. Daarnaast vertegenwoordigde zij
Duitsland bij het World's Congress of Re resentative Women te Chicago (1893);
ChristinaJohanna Jacoba Hamminck Scheel, 18481928, trouwde in 1872 met Allard Merens;
Elisabeth Louisa Hamminck Scheel, 1841-1934, verpleegster;
Frederika Maria Hamminck Scheel, 1853-1931,
trouwde in 1876 met Frederik Hendrik Arend Pool;
Johan Albrecht (Albert) Hamminck Scheel, 18431901, leraar in Amerika, Japan en Belie.

Handel, In Idee 1205 schrijft M. over de handel, zoals
die in de Woutergeschiedenis door de firma "Ouwed & Kopperlith werd gedreven:
ty
`Och, zo'n «handel» is zo eenvoudig. Men koopt iets
voor... zoveel, en verkoopt het voor 'n beetje meer,
liefst voor den hoogsten prys die er te bedingen is, getemperd door de zorg om vandaag iemand of te schrikken door 'n inhaligheid, die hem al te duidelyk zou
waarschuwen tegen 't vilproces waaraan men hoopt
hem mogen te onderwerpen. (...) Nog eens: er is handel en handel, maar de meeste beoefenaars van dergelyke speciaal-vakken staan waarschynlyk byzonder
laag in ontwikkeling, en zdker is 't dat zy tot de uitoefening van hun ovak» aan die ontwikkeling geen behoefte hebben.' (vw vii, p. 330-331)

In Idee451 schrijft hij over de Nederlandse handel
en de `veerkrachteloosheid van dengroothandelaar':
`Ik laat nu in 't midden, of handel alleen in staat is een
natie te onderhouden, met wat zekerheid voor de toekomst, doch dit nu voorbygaande, welke handel dryft
Nederland? De beide hoofdartikelen van den zogenaamden Nederlandsen handel bestaan in koffie en
suiker, en die handel zal ophouden, zodra wy de tuinen missen, waarin wy die artikelen doen voorbrenen op zeer onzedelyke wys. En, de onzedelykheid der
g
manier van voortbrengen daargelaten, kan het handel
heten, dat kunstmatig makelaarschap tussen consumerend Europa, en den tot slaaf gemaakten Javaan?'
(vw III, p. 82)
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Handelmaatschappij, *Nederlandsche Handelmaatschappij

Hanna, personage uit *Vorstenschool, naaister van beroep en bezit alle eigenschappen die de `kleine' burger sieren: ze is naIef, eerlijk, hulpvaardig, actief,
onbeschroomd, trots op haar beroep en wars van
verraad en intrige.
In Idee989 gaat M. in op een (anonieme) recensie
van Vorstenschool in de NRC van 1872, waarin het personage Hanna lof kreeg toegezwaaid. "t Mens zal er
mee verlegen zyn', reageert M. hierop, waarna hi' in
Idee9911aat zien dat 'den nieuw-rotterdamschen
politieken kunstcritikus' het personage Hanna op
anderegronden dan de zijne, waardeert (vw vi, p.
231-232).
(Lit. H.H.J. de Leeuwe, Multatuli, het drama en het toneel, Amsterdam, 1950, p. 90-94, 97-102, 109, 123)

Hannibal, 246-183 v.Chr., veldheer van Carthago.
Voerde in de Tweede Punische Oorlog een groot leger over de Pyreneeen en de Alen (218), versloeg in
216 de Romeinen bij Cannae (in Apulie), werd tenslotte verslagen bij Zama (op de kust van NoordAfrika). Hiernaging hi' naar Azie, waar hi' zelfmoordpleegde. Toen Hannibal negen jaar was, had
zijn vader hem eeuwige haat tegen Rome laten zweren. In de Max Havelaar spreekt M. van 'den Hannibals-eed teen Rome' (vw 1, p. 142) en in Idee 84o,
waarin hi' over het denkproces van 'one kinderen
schrijft, passeren de veldtochten van Hannibal en de
Italiaanse uitroep 'Hannibal ante portas!' (Lat. er
dreigt gevaar!) de revue (vw iv, p. 569).

Hans Heiling, opera uit 1827 van *H.A. Marschner,
waarvan het librettogeschreven werd door Philipp
Eduard Devrient. De eerste opvoering ervan vond
plaats op 14 mei 1833 in Berlin. Deze romantische
opera berust op een Boheemse overlevering: Hans
Heiling is de zoon van de koningin der aardgeesten.
Hi' verlaat zijn onderaards gebied omdat hi' verliefd wordt op de schone Anna. Deze blijft echter bij
haar bruidegom en Heiling keert in zijn geestenrijk
terug. De geesten inspireerden M. bij de tekening
van de *gnomen in de Millioenen-studien.
Mimi vertelt in een dagboekaantekening van 5 december 1872 dat zij samen met M. de opera bezocht
heeft. Zij deelt hierin bovendien mee, dat M. deze
opera in 1834 of1835 al in Amsterdam gezien had –
het was zijn eerste opera.
Stuiveling acht het onwaarschijnlijk dat de opera zo
kort na depremiere al in Amsterdam te zien was (vw
xv,p. 501). Het moet omstreeks 1837 geweest zijn
(G.W. Huygens, 'Hans Heiling, Dekkers eerste opera', in: Over Multatuli 1981, nr. 8, p. 24-33). Deze opera speck ook een rol in de Woutergeschiedenis
("A-00).

Harderwijk, had in het verleden een koloniaal werf-
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de of vanwaaruit de recruten naar het leger in Indie vertrokken. De koloniale dienst trok veel avonturiers en lieden van verdacht allooi uit heel Europa
naar Harderwijk. Hierop zinspeelt M. in Idee 995:
`Onder de Nederlandse helden in den Javasen oorlog,
bevonden zich velen die van Nederland nooit iets gezien hadden dan Harderwyk, en dus in beschaving,
wellevendheid en krygstucht, wel eens wat te wensen
overlieten.' (vw vi, p. 243)

Haren, Onno Zwier van-, 1713-1779, geb. te Wolvega,
staatsman, lid van de Staten-Generaal, vriend van
Willem iv. In 1760 werd hi' door zijn politieke tegenstanders ten val gebracht. Zijn schoonzoons,
Van Sandick en Van Hogendorp, beschuldigden
hem van onzedelijke handelingen met twee van zijn
dochters. Aanvankelijk bekende Van Haren, maar
hi' herriep zijn bekentenis later. J. van Vloten verzamelde Van Harensprozageschriften en verdedigde
hem in het (anonieme) artikel `Een edelman onder
ploerten' in De Levensbode (jrg. 5, 1872, p.161-204).
In zijn briefwisseling met S.E.W. Roorda van Eysing
,
a noemt M. Van Vlotens stuk `curieus
van onzin'
een `kakografie', het drift hem er eerder toe te denken dat 'den verzenmaker van Haren' schuldig is
(z6 januari 1872, vw xv, p. 58-6o; cf. zijn brief aan
Roorda van Eysinga d.d. 28 januari 1872, vw xv, p.
63-64).
Van Haren schreef in 1766-1769 het treurspel Agon,
sulthan van Bantam, waarin het wanbeheer van de
Hollanders en de haat van de inlanders wordtgeschilderd. In het artikel Ten voorganger van Multatuli' in Taal en Letteren (jrg. 4, 1894, I) . 329-338) noemt
J.A.F.L. baron van Heeckeren Van Haren hierom een
voorloper van M. W.M.F. Mansholt kwam hier teg
enop in De Gids (iv , 19zo , p. 307).
(Lit. R.L. Erenstein, `Onno Zwier van Haren en
`A on, sulthan van Bantam', in: Scenarium, jrg. 2,
1978, p. 41 - 67)

Harmonie, de-,
1. naam van het schip, waarmee DD. in 1852 van Indie naar Nederland voer voor zijn ziekteverlof. Volgens Mimi was het het kleinste schip dat om de
Kaap voer, DD. en Tine waren de enige passagiers.
De eerste stuurman was regelmatig dronken en om
de bejaarde kapitein Bouma de nodige rust te gunnen, hield DD. zelf menigmaal de wacht (vw ix, p.
267).
z. naam van een societeit te Batavia, waarvan DD. al
snel na aankomst in Indie lid werd (vw vin, p. 621),
en waar hi' in 1845 aan zijn broer Jan zijn levensverhaal vertelde (vw viii,p. 565; P. van 't Veer, Het leven
van Multatuli, 1979, p. 163)

Haro roe n, (Fr. haro=foei!) uitschelden, kreten van
verontwaardiging laten horen. Door M. gebruikt in
de Max Havelaar (vw I,p.158).
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Haroen al Rasjid, d.i. de Rechtvaardige, Kalief van
Bagdad 766-809, bekend uit de sprookjes van Duizend en een nacht, be of zich verkleed onder het yolk
om recht te doen. Hij verwaarloosde zijn plicht 'en
toont dat hy dien allang verwaarloosd Mete, aldus
M. in Idee452, want zijn taak was `dat er door sans
rechtgeschiede' (vw III, p. 175).
Harthoorn, S.E. -, zendeling op Java, nam ontslag
toen hij zich niet langer kon verenigen met de werkwijze van het zendelinggenootschap. In 1863
schreef hij De Evangelische Zending en Oost-Java, waarin hij zijn handelwijze verdedigde. Dit geschrift
werd door C. Busken Huet in De Gids van 1864 (I, P132) beoordeeld. Hierin schrijft Busken Huet: 'Het is
in zekeren zin een MaxHavelaar op missionair gebied.', vanwege `sommige litterarische elementen'.
Over M. schrijft hij hierin: 'De heer Douwes Dekker
is voor de vaderlandsche letteren eene teleurstelling
schitterend vuurwerk is een dikke
g
eweest. Op zijn
duisternisgevolgd.'.
Halting, Pieter-4812- 1885, Nederlands bioloog. In
1841 werd hij hoogleraar aan het Athenaeum te Franeker, later te Utrecht. Hij was de redacteur van het
Album der Natuur en schreef onder andere Bouwkunst
der dieren (1862) en De Macht van het kleine (1849). Verder deed hij onderzoek op het gebied van de delfstoficunde en vivisectie. In een noot bij Idee 925
schrijft M. dat Harting het verbranden van liken of
keurde 'op grond van de hooggeleerde vrees dat er...
ebrek ontstaan zou aan ammoniak!'. Bovendien
g
heeft Harting, vol ens M., verklaard `dat-i geen biologische seances durfde bywonen uit vrees dat z'n
verbeelding in de war mocht raken'. Zijn reactie
hierop luidt:
`By ztilke staaltjes van professorale bétise zou ook
myn verbeelding haast gevaar gaan lopen, en ik begryp dat de lezer meent te dromen en naar een flesje
vluggen geest grypt.' (vw iv, p. 717-718)

Hartmann, Eduard von-4842-1906, Duits filosoof,
aanvankelijk officier. Op 25-jarige leeftijd be on hij
aan Die Philosophie des Unbewussten (1869), dat zijn bekendste werk zou worden. Hierin is het onbewuste
degrondslag van het heelal en treedt het te voorschijn in de verrassende doelmatigheden van het natuurleven. M. noemt Von Hartmann samen met de
filosoof "H. Spencer als de auteurs die thans in de
mode zijn bij `redenaars en artikelschrijvers die
voor vol aangezien willen worden' (noot uit 1877 bij
Idee 958, vw VI, p. 378).
Hartog, Jan-9 1829- 1904, geb. te Westzaan, vanaf 1854
doopsgezind predikant te Zaandam en vanaf 1871 te
Utrecht. Met het werk De Spectatoriale Geschriften van
1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk en kerkeWk leven in de tweede helft der 18e eeuw, won hij in 1872.

eengouden medaille voor een prijsvraag van het
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Provinciaal Utrechts Genootschap. Dit werk werd in
1873 te Utrecht in boekvorm uitgegeven. M. noemt
dit boek een `terecht door het Prov. Utr. Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen met goud bekroond stuk' en vraagt zich of of de auteur niet ook
zijn aantekeningen uit zou willen geven, want 'By 't
lezen der «Spectatoriale Geschriftem> betreurt men
telkens dat de arbeidzame en scherpzinnige navorser aan 'tprogram van de prysvraag gebonden was.
't Werk smaakt naar meer.'(noot bij Idee 1239, vw
VII, p. 679).
M. hoopte via P.A. Tiele (vw xvin, p. 5o6) en later via
G.L. Funke (vw xix,. 614) Hartog tot verdere publikaties te stimuleren ("T.T.H.jorissen).
Hartogh Heys van Zouteveen, Hermanus -48411891,
jurist, doctor in de wis- en natuurkunde en
vrijdenker, vertaler van Darwin en hoofdredacteur
van de Provinciale Drentse Courant.
Tijdens zijn lezingentournee in 1880 leerde M. Hartogh Heys van Zouteveen kennen. Op 23 februari
schrijft hij Mimi dat hij bezoek heeft gehad van Hartogh Heys van Zouteveen; op 1 maart schrijft hij
haar over hem: 'Hy is doctor in de Natuurkunde.
Toch houd ik hem voor 'n uil, boersch &plomp en
dom.' (vw xx,p. 418). Hij is niet consequent in zijn
vrijzinnigheid, schrij ft M. een jaar later aan D.R.
Mansholt (31 oktober 1884 vw )(xi, p. 514).
Hartsen,jhr. Cornelis -9 1823 - 1895, koopman te Amsterdam en conservatiefpoliticus, gehuwd met Sara
Cornelia van Lennep (dochter van Jacob van Lennep). Van 1859 tot 1877 was hij lid van de Eerste Kamer en van 1888 tot 1891 minister van Buitenlandse
Zaken.
Hartsen is in 1859, na het lezen van het manuscript
van de MaxHavelaar en de 'Brief aan degouverneur-

eneraal Duymaer van Twist', zeer onder de indruk
g
van DD. Hij wil hem zelfsf moo voorschieten om
zijn boek te laten uit even (cf. brief van J. van Lennep aan W.J.C. van Hasselt d.d. 22 november 1859,
VW X, p. 132). DD. krijgt hierdoor hoop dat Hartsens
streven zowel zijn politieke doel als de uitgave van
zijn boek ten goede zal komen:
`Ik heb zoo'n idee dat die Hartsen uit den hoek zal komen. Hoe vind je dat «ontzaggelijk ingenomen?» Is
dat alles niet heerlijk mooi? En hij is weer naar den
Haag. Zeker gaat hij bij Rochussen. Hij kwam mij zoo
flink voor, en zoo waardig en soliede.' (brief aan Tine
van ii en 12 december 1859 (vw x, p.168)
Nog in december schrijft Hartsen echter aan Van

Lennep dat hij in Den Haag `alle moeite' voor DD.
heeftgedaan, `maar op Java zal men hem positief
vooreerst niet wederplaatsen & ik geloof niet dat de
publicatie van den brief aan D.v.T. hem iets zal baten(...) In zijne lasts koos ik eijeren voor mijn geld;
voor de bevolking in Lebak kan hij niets anders
doen, dan dien toestand aan de Hooge Regering
kenbaar maken dit isgeschied – Zoodat zijn ge-
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moedsbezwaar kangeacht worden te zijn uit
den weg geruimd. Mij dunkt dat iedere publicatie
zijnerzijds nu niet anders zou wezen dan eene
noodelooze vengeance, die hem noch iemand baten
kan.'
(22 december 1859, VW X, p. 177). DD. blij ft vertrouwen houden in de bemoeienissen van Hartsen (zie
o.a. zijn brief aan Van Lennep d.d. iz januari 1860,
vw x,p.192.), maar die to en op niets uit.

Hi' wordt door M. in een noot bij Idee 93o gehuldid vanwege zijn vertolking van Koning George in
V orstenschool (1877, VW VI, p. 375).
In 1881 behoorde Haspels samen met zijn broer Jakob, tot de ondertekenaars van het "Huldeblijk.
Zijn ervaringen met M. zijn opgetekend in M.J.
Brusse, `Derk Haspels en Vorstenschool', in Woord en
Beeld, juni 190o, p. 223-226.

Haspels, Jacob Marinus (Jaap)-082,9-1897, broer
Hartsen, jhr. Frederik Anthony-, Amsterdam 1838
– Cannes 1877, Nederlands geneeskundige en plantkundige. Auteur van een root aantal studies op
deze terreinen en op het gebied van de filosofie. Begin oktober 1863 vertrok hij om gezondheidsredenen – hij had tbc – naar Cannes, waar hij kennismaakte met de rooms-katholieke onderwijzeres
`Mary'. Vlak voor hun huwelijk liet Hartsen zich katholiek do en; zij trouwden in december 1863. Hartsen keerde zich al spoedig teen het geloof, waarvan
zijn brochure Het Geloof, proeve van een psychologische
studio (Haarlem, 1864) getuigt. Hierin stelt hij dat
hetgeloof een ziekte van de geest is. Enige tijd later
kwam hij in contact met *Marie Anderson, met wie
hij Zuid-Frankrijk verliet en langs badplaatsen reisde. In 1870 kreeg Marie Anderson een zoon van
hem, die hij in het Utrechtsch Da blad (187o) erkende.
Nog in hetzelfde jaar verzoende hij zich met zijn
vrouw, waarover hij een stuk schreef in de Asmodee
van 3o juni 1870. Marie Anderson beantwoordde
hem in hetzelfde blad.
Zijn Nederlandsche toestanden. Uit het Leven van een lijder
(Gorinchem, 1870) noemt M. in Idee 1239 (vw vii, p.
463). *Opregte Haarlemsche Courant

Hasebroek, Johannes Petrus-, 1812-1896, schrijver,
dichter enpredikant te Heiloo en later te Amsterdam. Onder hetps. Jonathan publiceerde hij in 1840
de bundel W aarheid en Droomen.
Op diens gedicht `Aan een dertienjarig meisje'
(Poezy, Haarlem 1836, p. 41), waarin een jong meisje
zonder hartstochtgeliefkoosd wordt, zinspeelt M.
in een brief aan Tine d.d. 4 september 1860 (vw x, p.
306-307; het gedicht is afgedrukt in Brieven wB Iv,
p. 112-113). In een noot bij Idee 1055 schrijft M. over
ditgedicht:

`De vrome man heeft het kind op de knie, en verzekert
rymtokkelend en maatwiegelend, dat-i haar... niets
doen zal. Als dat niet kuis is! Maar 't kittelend verszdf dan, o dominee? Was daargeen vader in de buurt,
die u met den hak van z'n laars begrypelyk wist te maken dat-i met uw allergothruchtigste kuizigheid niet
gediend was?' (vw vi, p. 75o; *j.W. Felix)
Haspels, Derk J.A.-, 1837-1903, toneelspeler in het gezelschap van *Le Gras, Van Zuylen en Haspels. Zijn
wens om koning George in Vorstenschool te spelen effende hetpad voor de opvoering van het stuk, waarvoor ook *Mina Kriiseman al enige tijd gepleit had.

van bovengenoemde, mededirecteur van het toneelgezelschap (met "Le Gras en "Van Zuylen) dat "Vorstenschool opvoerde, waarin hij de rol van Van Huisde speelde. Hi' bleef hierna tot het einde van M.'s leven met hem bevriend; van 1877 tot 1881 regelde hij
diens voordrachtentournees. Zijn zoon Coentje logeerde in 1878 bij Mimi.
Aan hem stelde Mimi na M.'s overlijden de beide
fragmenten van *Aleid ter hand. Ze werden in 1891
opgevoerd door het Rotterdamsch Toneelgezelschap.

Hasselaar, *Kenau Simonsdochter Hasselaar
Hasselman,Johannes Jerphaas-, 1815-1895, resident
van Pandeglang van 1847 tot 1849, van 1867 tot 1868
minister van Kolonien. In 1867 introduceerde M. *C.
Busken Huet bij Hasselman. Busken Heut bedankte
M. hiervoor Meetgij wel dat gij een tovenaar zijt',
vw xii, p. 574), maar hield zijn missie voor hem geheim. Hasselman droeg Busken Huet op verslag uit
te brengen over de toestand van de drukpers in Indie. Zo stelde hij Busken Huet in staat met zijn gezin naar Indio tegaan. Na diens moest de regering
opening van zaken geven aan de Kamer. Het bleek
dat minister Hasselman aan de koning geschreven
had dat Buken Huet het Indisch bestuur had te dienen van consideration en advies omtrent de vraag:
`welke maatregelen daar te lande van bestuurswege
worden vereischt tot breideling om zijne gedachten
en gevoelens te uiten en openlijk mede te deelen,
zonder dit meer te belemmeren dan tot verzekering
der openbare orde gevorderd wordt'. Het advies is

nooit uitgebracht, doordat degouverneur-generaal
zich niet de wet liet voorschrijven door de minister.
Op 8 januari 1882 schrijft M. aan J.A. Roessingh van
Iterson dat Hasselman hem verklaard heeft dat
Brest van Kempen destijds de regent de hand boven
het hoofd hield `omdat die hem meiden leverde'.
Daarnaast zou Hasselman hemgevraagd hebben
waarom hij een gebruik heeft gemaakt van zijn
rapport over Lebak Maar staat meer in dan in je Havelaar!'). M. schrijft verder dat hij Hasselman niet genoeg kept `om te weten of hy'n man van z'n woord
is, (ikgis: 'a!" vw xxi, p. 608-609).
Reeds in 1868 had M. Busken Huetgeschreven dat
Hasselman hem verteld had dat `een der redenen
waarom de Resident van Bantam zyn pligt niet deed
een zekere afhankelykheid van den Regent was, in
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zaken die ik niet noem omdat uw vrouw myn brief
leest.'(5 april, vw xi', p. 751). *Schimmelpennick
van Nyenhuis
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ser. Ik heb er veel overgelezen en zou nog altyd niet
kunnen zeggen aan welken kant ik me scharen zou
als ik 'n votum moest uitbrengen.' (vw XXII, p. 696).
In een brief aan H.C. Muller van 8 januari 1884
schrijft hi' al sinds 1828 of 182 geInteresseerd te
zijn in die 'cause celèbre'. Hi' herinnert zich nog altijd de indruk die het eerste bericht over die zaak op
hem maakte en 'Het ophelderen van die mysterie
stond op den lane lyst myner desiderata, zoolang
ik nog meende eens aan 't afdoen daarvan te kunnen beginnen.' (vw xxiii, p. z9).

Hasselt, WillemJan Cornelis van-0795-1864, vanaf
1838 rechter te Amsterdam, vanaf 1848 liberaal kamerlid en vanaf 1852 raadsheer van het Hof van
Noord-Holland. Daarnaast schreef hi' talrijke werken op het gebied van de rechtsgeleerdheid en was
hi' meester van de vrijmetselaarsloge Concordia Vincit Animos te Amsterdam.
Wanneer DD. in 1859 voornemens is zijn toneelstuk
Havelaarzaak, de-, nl. het recht doen aan de in de
De Bruid daarboven aan de Amsterdamse vrijmetseMax Havelaar gedane beschuldiging `dat de Javaan
laars ter beoordeling te sturen (brief van 13 septemmishandeld worth'. In de Minnebrieven en Over wyen
ber 1859, VW x, P. 48-50), schrijft Van Hasselt hem,
arbeid wijst M. op de miskenning van de strekking
na eerst overleg te hebben gevoerd met J. van Lenvan zijn boek (zie bijv. vw ii, p. 19 en 206-107). De
nep, dat hi' het stuk ongefrankeerd, `dock op de
zaak komt verder herhaaldelijk aan de orde in de
minst kostbare wijze' ma zenden en dat hi' daarna
Ideeen. Bijv. in een noot bij Idee 70, waarin M.
zijn best zal doen het ter beoordeling te geven aan
schrijft dat hi' nog lane tijd 'de al te naieve hoop'
de heren *Roobol en Tjasink (22 september 1859, vw
gekoesterd had `dat er dan toch eens eindelyk recht
x,p. 56-57).
zougeschieden in de Havelaarzaak' (vw ii, p. 674).
In zijn antwoord op deze brief maakt DD. voor het
In Idee 227, waarin Thorbeckes ministerschap in
eerst melding van zijn schrijversnaam Multatuli
1862 aan de orde komt, schrijft hi' dat diens eerste
(vw x, p. 59). In eerste instantie meent DD. dat de
taak 'De Havelaar-zaak uitmaken' is (vw ii,P. 435).
man wellicht Copes van Hasselt is (brief aan Tine
Dat de liberalen de Havelaarzaak weer aan de kant
d.d. z8 september 1859, vw x, p. 6o). Behalve zijn toschuivenNat is: de mishandeling van de indische
neelstuk stuurt DD. hem ook zijn 'Brief aan de goubevolking') lezen we in Idee 322 (vw ii, p. 511).
verneur-generaal Duymaer van Twist', om aan te
"bewijsstukken van de Havelaarzaak "jhr. H.C. van
even 'hoe het komt dat ik zoo arm ben' (vw x, p. 58
g
der Wick
en 63). Van Hasselt zendt het stuk vervolgens aan de
toneelspeler "J.E. de Vries (vw x, p. 66). Op n november 1859 schrijft Van Hasselt J.J. Rochussen om deze Haydn, Joseph-0732-1809, Oostenrijks componist
die meer dan honderd symphonieen en oratoria op
te waarschuwen voor het door DD. aangekondigde
zijn naam heeft staan. De bekendste zijn Die Jahreswerk, nl. de MaxHavelaar. Van Hasselt heeft DD. puzeiten en Die Schtipfung. Toen laatstgenoemd stuk
blikatie ervan afgeraden, want, aldus schrijft hi' aan
werd uitgevoerd, riep Haydn: `Heb ik dat gemaakt?'.
Rochussen, 'hoe spoedig wordt het naar Indie overM. schrijft in de Minnebrieven eenmaal iets te willen
gebragt en oefent daar eenen nadeeligen invloed op
scheppen, waarna hi' kan uitroepen: `Myn God heb
de bevolking' (vw x,
p. io5). DD. stuurt Van Hasselt
ik datgemaakt?' (vw II, p. 15).
toch het handschrift van de MaxHavelaar, en vraagt
hem om zijn oordeel en dat van Van Lennep (vw x,
Hebei, Johann Peter-9 1760-1826, geb. te Basel, predi. 106; *Max Havelaar).
P
kant te Karlsruhe. Auteur van Allemannische Gedichte
Van Hasselt was rechter in het Hoer beroep in de
(ze druk, 1804) en van Schatzktistlein des rheinischen
zaak M. contraJ. Van Lennep (cf. vw x, p. 662 e.v.; "J.
Hausfreundes (1815). In Idee 10 2b noemt M. 'den zoevan Lennep).
terigen Hebel met z'n Schwdbisch' naast "Jean Paul,
In een noot bij Over Specialiteiten uit 1871 wordt Van
*Claudius en "HOlty als auteurs die door NederlandHasselt door m.geprezen als den van de weinige kase letterkundigen worden nagevolgd, waaraan h i'
merleden die trouw bleven 'Of aangezond verstand,
nog toevoegt: `Nagevolgde humor is altyd vals.' (vw
of aan de vak-religie waardoor by sommigen zo eigenaardig de rol van 't geweten vervuld worth' (vw v,
VI, p. 485).
p. 53o en 642).
Hdbert, Stephanus Marinus-,1818-1854, geb. te Nijme en eerste luitenant der genie te Padang. DD.
Hauser, Kaspar-0812-1833, vondeling, werd in 1826
verbleef bij hem in de tijd van zijn schorsing (1843).
op raadselachtige wijze in Neurenberg gevonden.
Aan de vriendschap kwam een eind toen DD. `een
Hi' werd in 1833 vermoord. Er werd gesuggereerd
oogje had gewaagd (nu ja, misschien iets meer dan
dat hi' de zoon van groothertog Karel van Baden en
dat) aan diens njai'. P. van 't Veer, Het Leven van MultaStephanie de Beauharnais was.
tuli, 1979, p.143). Een duel volgde, waarbij DD.
Op n augustus 1883 schrijft M. aan J.M. Haspels: `Als
Hebert een haarlok afsloeg.
proefstuk voor psychologische scherpzinnigheid is
ergeen geschikter onderwerp dan die Kaspar Hau-
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Hector,
1. titel van een treurspel volgens Frans-classicistisch
patroon, dat M. in 1832, schreef toen hij op de Latijnse school zat; het is niet bewaardgebleven. M.
schrijft over dit stuk in zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' van 1851:
`Een treurspel waaruit bleek — 't is waar, volgens sommige brokstukken die ik mij herinner, was ik nog niet
ingewijd in de prosodic — ik scheen degevorderde afwisseling van mannelijke en vrouwelijke reels in
Alexandr: niet te kennen, — maar toch — wat had ik
wijs gesproken over het «knaapje» Astyanax als ware
ik een reus bij dat knaapje! Wat had ik een wijsheid gelegd in den mond van Nestor, hoe mannelijk sprak
Hector, hoe onbesuisd Ajax, hoe teeder Andromache.—' (vw ix, p.147-148)
In 1863 schrijft hij erover aan Mimi:
`voor dertig jaar schreef ik 'n treurspel! (natuurlyk
heette het Hector. 't lag in myn gemoedparty te trekken voor den overwonnen held die niet als zyn to enstander gesteund werd door 'n god. <et was vals spell
vond ik.' (5-6 augustus 1863, vw xI, p. zoo)
2. zoon van koning Priamos en Hecabe, de dapperste Trojaanse held. Het afscheid van Hector en zijn
g
emalin Andromache, beschreven in het zesde boek
van de Ilias, wordt in herinnering gebracht in de
Minnebri even (vw II,p.13). Hector ging, doodde Patroclus, de vriend van Achilles, doch verloor zelf het
leven in eengevecht met Achilles. In Idee lob
wordtgewezen op de geslaagde karakterschildering
door Homerus, die tlykt uit de byna algemene sympathie die hy — by jeugdige lezers vooral — heeft weten op te wekken voor den bezweken Hektor' (vw vi,
p. 692).
Heeckeren tot Walien, Johan Constant Wilhelm,
baron van-, 1819-1868, trouwde op 6 augustus 1846
met *Henriette barones van Wijnbergen, zuster van
Tine. Van Heeckeren was in 1845 naar NederlandsIndie vertrokken, waar hij vanaf 1851 kommies te
Buitenzorg was. Van 1854 tot 1856 ging hij met verlof naar Nederland, in 1857 werd hij assistent-resident van Tebing-Tingie in de residentie Palembang.
Een jaar later werd hij we ens ziekte eervol uit de
functie ontheven en keerde hij terug naar Nederland.
In 1859 — het echtpaar woonde toen in Den Haag —
gaf Henriette Tine f 20,- om door te kunnen reizen
naarJan Douwes Dekker, op voorwaarde dat Tine
haar man zou schrijven dat hij een betrekking als
matroos of hofmeester moestgaan zoeken. Tine voldeed hieraan, maar krabbelde onderaan de brief:
`deze brief ispolitiek en «ik moet zoo schryven»'.
DD. antwoordde dat hij de `zoogenaamde hulp' van
de Van Heeckerens een `canaillestreek' vindt (1 september 1859, vw x, P . 34), en schrijft in zijn volgende brief:
`1k ben slecht, gemeen, lui, al wat je wilt, goed! Maar
dan moet gij zeer ongelukkig zijn,- dan moet hun stre-
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yen zijn U te helpen zonder mij, en oppervlakkig is
het logisch dat zij om U te redden vorderen datgijUU
van mij afscheurt.' (4 september 1859, vw x,p. 4o)
Een maand later is DD. nog steeds woedend op Van
Heeckeren:
`Ik ben dank schuldig aan v. Heeckeren, hij heeft mij
de gal doen overloopen. je zult zien dat hij ook een tik
krijgt. De tijd van zachtheid is voorbij.' (brief aan
Tine, 13 oktober 1859, vw x, p. 78)
Deze `tik' kreeg Van Heeckeren in de Max Havelaar,
waarin DD. Droogstoppel een brief laat lezen van
een `bloedverwant wiens naam in Nederland aanzienlyk is':
`Het scheen iemand te zyn dieyverig werkt voor den
Heer, want hy schreef «dat de vrouw van Sjaalman
zich moest laten scheiden van zulk een ellendeling,
die haar armoed liet lyden, die zyn brood niet kon verdienen, die bovendien een schurk was, omdat hy
schulden had... dat de schryver van den brief met haar
lot begaan was, schoon zy zich het lot had op den hals
gehaald door eigen schuld, daar ze den Heer had verlaten en Sjaalman aanhing... dat ze tot den Heer moest
terugkeren, en dat dan de hele familie misschien de
handen zou inddnslaan, om haar naaiwerk te bezorgen. Maar voor alles moest ze scheiden van dien Sjaalman die een ware schande was voor de familie.' (vw I,
p. 265; cf M.'s brief aan W. Pik d.d. 24 maart 1876, vw
XVIII, p. 323)
Met de schulden doelt M. op zijn schuld aan de *tantes, door Van Heeckeren als een welkom middelgebruikt om M. te bekritiseren.
Heemskerck van Beest, jhr. Jacob Eduard van-,
1828-1894, diende van 1842,-1853 bij de marine, wijdde zich daarnageheel aan de schilderkunst. Hi' illustreerde C. van der Harts Reize rondom het eiland
Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden,gedaan in
denjare 185o, doorZ.M.
Z.M. scheen van oorlog Argo en Bromo,
onder bevel van C. van der Hart (1853). M. voer met een
van deze scheen van Menado naar Amoerang (vw
Ix,p. 96) en zag tijdens deze reis Heemskerck van
Beest aan het werk. Over de `uitstekendeplaten' die
hij bij bovengenoemd werk maakte, schrij ft M. op 14
juli 1876 aan P.A. Tiele:
`De alfoer die tegenover 't titelblad staat is wat z'n
kleeding aangaat van fotografische juistheid — ook de
kleuren zyn exakt — en zelfs 't gelaat is portret. Ik kende den man, en tenzydi door ouderdom zeer veranderd is, zou men hem nog thans met dieplaat in de
hand, kunnen weervinden. Ik was er by toen V.H.v B.
hem teekende, of liever 'n schets nam.'(vw xvill, p.
416)
Heemskerk Azn, Jan-, Amsterdam 1818 - 's-Gravenhage 1897, gematigd vrijzinnig politicus. Hi' promoveerde in 1839 te Utrecht in de letteren en in de
rechten, waarna hij zich als advocaat te Amsterdam
vestigde. In 1852 werd hij tot rechter benoemd, in
1864 werd hij raadsheer. In 1859 werd hij gekozen
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tot lid van de Tweede Kamer en van 1866 tot 1868
was hi'j minister van Binnenlandse Zaken onder het
kabinet Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk. In
1874 werd hi' belast met de samenstelling van een
regering. Het kabinet Heemskerk-Van Lynden van
Sandenburg trad in 1877 of na een kwestie over het
lager onderwijs, waarna Heemskerk van 1883 tot
1888 voor de derde maal minister werd. Tijdens
deze laatsteperiode bracht hi' de grondwetsherziening tot een meerderheid in de Eerste en Tweede
Kamer. Daarnaast kwam hi'j met voorstellen tot
aanmerkelijke uitbreiding van het spoorwegnet
en voerde hi' de wet op de rechterlijke indeling
in.
In Idee971, waarin M. de reacties in de pers op de
dood van Thorbecke(1872) bespreekt, haalt hi' o.a.
uit naar Het D agblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage,
het or aan van Heemskerk, dat schreef `dat Thorbeckegeen deel had aan 'ohet grote, goede, nuttige
en weldadige dat er in ons land is tot stand gebracht» en zelfs dat hy sommige verbeteringen
heeft tegengehouden'. M. vervolgt:
`Zo ooit, dan was 't bier de plaats om dat «orgaan van
den heer Heemskerk» eens flink onder 't oog te brengen, wat Thorbecke w61 gedaan en niet tegengehouden heeft (...) 't Is me onbekend of ook de heer
Heemskerk met «politieke grootheid» behept is. By
de hedendaagse goedkoopte van die hoedanigheid, is
't nietgewaagd dit aan te nemen.' (vw vi, p. 174-179)

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich-, Stuttgart 1770 –
Berlin 1831, een der grootste moderne wijsgeren.
Hoogleraar te Heidelberg en later te Berlin. Volgens hem was filosofie de wetenschap van het absolute; de zijnde en de denkende rede zijn een. De
geest is het alleen werkelijke. Hi' schreef onder
meer Lo 'ca (3 dln., 181z-1816) en Encyclopaedie der philosophischen Wissenschaften (1817). "wijsbegeerte

Heil dir im Siegerkranz, Pruisisch volkslied, door
M. in herinnering gebracht aan het slot van Pruisen
en Nederland (1866):
`Hun allen geef ik rendez-vous op de grens, als daar 't
lamme Heil dir im Siegerkranz in hun hollandse oren
zal klinken als een donderslag. LEVE DE KONINGV (vw
Iv, p. 91)
De tekst isgeschreven door de predikant Heinrich
Harries(1762-1802), en was bestemd om het Deense
volkslied te worden. In 1793 werd de tekst bewerkt
door Balthasar Gerhard Schumacher(1755-1801). De
melodie is ontleend aan het En else volkslied 'God
savegreat George the King', gecomponeerd door
Henry Carey. Pas in 1833 werd het het officiele Pruisische volkslied. De tekst luidt:
`Heil dir im Siegerkranz,/Herrscher des Vaterlands,/
Heil, Kiinig, dir!/Fiihl in des Thrones Glanz/Die hohe
Wonne ganz,/Liebling des Volks zu sein,/Heil, KOnig,
dir!'

Heilbutt, E.M.-, *Geschichte des RabbiJeschua ben
Heemskinderen, de vier-, de vier zonen van Heem,
graaf Haimon of Aymijn van Dordogne, hoofdpersona es in een middelfrans gedicht en later ook in een
Nederlands volksboek uit de 15e eeuw. De vier
Heemskinderen heten: Reinout, Adelaert, Ritsaert
en Writsaert. Zij zijn in oorlog met koning Karel de
Grote, aan wie ze zich na veel dappere daden uiteindelijk moeten onderwerpen. Hun ros Beyaert wordt
verdronken.
Als kind verbaasde M. zich over het feit dat er in het
verhaalgesproken wordt over een traan in de ogen
van het verdrinkende, `driemaal ondergedompelde'
p aard:
`Er zou mindergeschreven worden, als men zich bepaalde tot de din en die men wist. Misschien ontbeerden we dan ook de schone vertelling over de vier
Heemskinderen (...) M'n baker werd verlegen toen ik
haar vroeg naar oreden van wetenschap» omtrent die
traan.' (Idee 1066, vw VI, p. 702-703)
In de Divagatien schrijft hi' n.a.v. deze passage:
Tat onschuldig sprookje leverde den urtypus van frazenmakery en dreunzang. Er parelde in de ogen van
dat driemaal ondergedompelde paard, een zilte traan.
Anders niet. Als model van dreun is 't nog al wel,
schoon ik erkennen moet, dat vele navolgers hun prototype overtreffen.' (vw v, p. 38o)

Heer van de Beurs, een-, "Peypers, H.F.A.

Jossef Hanootzri...

Heiligerlee, In 1868 ontstond er een polemiek tussen
de katholieken en deprotestanten over de vraag of
graaf Adolf van Nassau (geb. 1540), die in 1568 sneuvelde bij Heiligerlee, een held of juist een oproerkraaier wasgeweest. De gereformeerden, overtuigd
van het heldendom van Adolf van Nassau, drongen
aan op een standbeeld, dat er ook kwam. De katholieken beweerden daarentegen dat Adolf van Nassau de galg verdiend had omdat hi' in opstand zou
zijn gekomen teen een koning van het ware geloof.
In zijn jeugd gebruikte M. zijn geschiedenisboek in
noodgevallen wel om zijn `kameraad' mee om de
oren te slaan, schrijft hi' in Idee 563, waarop volt:
`Men zie hieruit, dat het misbruiken der Geschiedenis onder is, dan de twisten over Heiligerlee' (vw iv,
P . 3 24).

Hein, Piet Pieterszoon-, 1577-1629, Nederlands zeeheld, veroverde in 1628 de zilvervloot, sneuvelde ti'dens eengevecht teen Duinkerkse kapers. In de
eerste bakergeschiedenis (vw I, p. 469, ook opgenomen in Idee527, vw iii, p. 348) worth Piet Hein opgevoerd. In zijn 'one jaren had hij, aldus M. `veel
bygewoond, en veel geleden', zijn waardering
kwampas toen hi' een beroemd admiraal was:
`Toen werd Piet Hein door dat vaderland bevorderd
tot held. Maar hy schudde 't hoofd over die promo-
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tie.'. In een noot bij Idee 527 vergelijkt M. zichzelf
met Piet Hein; hi'j schudt 'het hoofd als Piet Hein'
over de ontvangst van zijn Max Havelaar in Nederland (vw In,P. 43o). Blijkens een verslag van zijn lezing op 13 apri11875 in Den Haag, maakte M. in deze
voordracht dezelfde vergelijking (J. ten Brink in Het
V aderland, nr. 88; vw xvii, p. 650-651).
Heine, Heinrich-, Du sseldorf 1797 – Parijs 1856, beroemd Duits romantisch dichter. Na deJuli-omwenteling in 1831 vertrok hi' naar Parijs, vanwaaruit hi'
trachtte de nieuwepolitieke en sociale ideeen via
zijn geschriften in Duitsland bekend te maken. Hi'
was den van de schrijvers van het `one Duitsland',
wiens boeken in 1835 in Duitsland verboden werden. Hi' schreef o.a. Gedichte (1822), Reisebilder (4 dln.,
1826-1831) en Das Buch der Lieder (1827).
`Ik houd zoveel van Heine, dat ik bly ben hem nook
ontmoet te hebben.', schrijft M. in Idee 359. In 1872
voegt hi' hier in een noot aan toe dat zijn genegenheid voor Heine `zeer verminderd' is(vw ii, p. 522
en714). Meester Adolf merkt in de Millioenen-studi en
over Heine op:
`Hy schreide lachend, en zyn vrolykheid stemde ons
treurig. Jammer dat by verzen maakte. Overigens was
de man zo dom niet.' (vw v, p. 36)
In de Max Havelaar bekritiseert Droogstoppel een gedicht van Heine, dat door Stern aan Marie Droogstoppel wordt voorgedragen. "t Zyn alles leugens,
die je alleen daarom vertelt, omdat je in al dat gev6rs
je tot slaaf maakt van maat en rym.'
Over de eerste reels 'Auf Fliigeln des Gesanges,/
Herzliebchen, trag'ich dich fort,/Fort nach den Fluren des Ganges,/Dort weiss ich den schOnsten Ort.'
onderwijst Droogstoppel Stern:
`Als de eerste regel geeindigd was op koek, wyn, kina,
zou je aan Marie gevraagd hebben of ze meeging naar
Broek, Berlyn, China, en zo voort. Je ziet dus dat alles
neerkomt op een laf geklinkklank van woorden zonder slot of zin.' (vw I, p. 132-133)
M. ergerde zich vaak aan de mode om auteurs te pas
en te onpas te citeren ("laven aan bronnen). Over de
navolging van Heine schrijft hi' in een aantekening
bij Idee731:
`Sedert twintig jaren wordt de markt overstroomd
met heinische gedichten, heinische opvattingen, heinische
zin- en gedachtenwendingen, waaraan niet veel meer
ontbreekt dan... de oorspronkelykheid van Heinrich
Heine. Een kleinigheid, nietwaar?' (vw iv, p. 691)
In Idee 1266a schrijft hij hierover:
`niemand – vader Cats en de plompste Kappelman
niet uitgezonderd – gelykt zó weinig op Heine, als zy
die, Heine navolgende, op Heine menen te el ken.
Het slagen is hier verongelukken, en wie den zodanige 'n compliment maken wilde, zou daartoe de stof
moeten zoeken in 'n – zeer onwillekeurige! – afwyking
van Heine, in 'n vermeende fout. «Hier zyt ge nu waarlyk eens 'n ogenblikje uzelfgew eest, zou 't dan kunnen
luiden, de passage is wel niet schoon, niet fyn, niet na-

tuurlyk, niet... al wat men wil, maar ze is tenminste
niet Heinisch, en dit is altyd jets!»' (vw vii, p. 591)
"Campe
Heksenvonnissen, In Idee 279 (vw ii,19. 473) schrijft
M. eenproefschrift van 15o jaar geleden te hebben
gelezen, waarin heksenvonnissen aan de orde werdengesteld. De auteur ervan betoogde dat veel heksenvonnissen onwettig waren op medische
gronden: een heks kon geen kind van de duivel baren ' quiafrigidum diaboli semen [Lat. omdat het zaad
van de duivel koud is].' M. besot
dit proefschrift en
P
ergert zich aan het feit dat de auteur de heksenvonnissen niet op morele gronden afkeurde.
Welkepublikatie hier bedoeld is, is niet bekend. De
door M. besproken passage werd niet aangetroffen
in de dissertatie De Crimini Magiae (voi) van Christian Thomasius(1655-1728) en evenmin in diens Processus inquisitorii contra sagas van 1712.
Helden, Christiaan van-,1839-1900, nam in 1864 de
boekhandel-uitgeverij van zijn vader over. Drie jaar
later kwam zijn twee jaar 'on ere broer Stephanus
in de zaak. Op 1 januari 1870 fuseerden beide broers
en vestigen de firma `Gebroeders van Helden'. Een
jaar later werd de firma ontbonden en werd C. van
Helden failliet verklaard.
In 1867 gaf hi' M.'s geschrift Een en ander naar aanleiding van J . Bosscha' s Pruisen en Nederland uit en in 18701871 verzorgde hi' de eerste drie afleveringen van de
derde bundel Ideeen. De laatste aflevering van deze
bundel werd door G.L. Funke, die in 1871de rechten
van deze bundel voorf woo had gekocht, voltooid.
M. ontvingf io4o auteurshonorarium van Van Helden (vw xv, p. 426).
Al in 1870 verkeerde deze uit ever in grote financiele moeilijkheden waardoor hi' M. niet langer kon
betalen. 'Hebtge 't er dan op toegelegd my dood te
martelen? schrijft deze hem op 16 mei 1871 (vw )(Iv,
p. 551). Het einde van het zakelijke contact tussen M.
en Van Helden leidde niet tot conflicten: in 1875 was
Van Heldengetuige bij M.'s tweede huwelijk en in
1878 organiseerde hi' M.'s lezingentournee.
Heldt, Bernardus H.-0841-19,
14 meubelmaker te
Amsterdam, richtte in 1871 het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond op, waarvan hijzelf
voorzitter werd. Hi' propageerde voor loonsverhoging en een lo-urige werkdag. Van 1885 tot 1901 was
hi' lid van de Tweede Kamer. In 1882 was hi' 66n van
de ondertekenaars van het "Huldeblijk.
M. noemt Heldt 'met z'n arbeidsdag' in een brief
aanJ.F. Snelleman d.d. 5 september 1886 (vw xxiii,
P. 709).
Helena, De geschiedenis van de schone Helena, `princesse van het Oosten', is onderwerp van een van de
prenten die Wouter van dokter Holsma had gekregen (Idee 1047, vw VI, p. 396).
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Deze schone Helena was de heldin in het volksboek
Verduldighe Helena. Zij trouwde met de koning van
r in ellende rondzwerven,
En eland moest 27 jaa
maar werd later in ere hersteld.
Hellegat, het-, (M. spelt Hillegat) de geul van het Hollands Diep naar het Haringvliet, in het bijzonder
naar het Volkerak: het Oost- en het West-Hellegat,
vaart voor de schepen tegenover Numansdorp. In de
Tweede-Kamervergadering van 2 december 1871
werd het regereringsvoorstel om deze vaargeul te
verbeteren, verworpen met 37 tegen 27 stemmen.
In tegenstelling tot belangrijke zaken als de kolonialepolitiek, besteedt men in de Kamer wel aandacht
aan zaken als het Hellegat, schrijft M. in een brief
aan W. Wintgens d.d. 5 december 1871 (vw xiv, p.
636).
Hellenbroek, Abraham-0658-1731, predikant te Rotterdam, auteur van het orthodoxegeschrift V oorbeeld
der Godlijke waarheden voor eenvoudigen, die zich bereiden
tot de belijdenisse des geloofs (17°6; in 1798 door D. van
Wijngaarden op rum gezet). Dit onderwijsboekje
maaktegrote opgang in de Nederlands Hervormde
kerk.
In Idee454 citeert m.*ds. Zaalberg, waarbij hi' aantekent dat `Onze vriend Hellenbroek, de bedienaar
des H. Evangeliums te Rotterdam' het niet beter
zou zeggen (vw III, p. 216). In Stoffels bibliotheek
staat een exemplaar van Hellenbroeks Preken (Idee
518, VW III, p. 293).
metselaar en later
makelaar te Amsterdam, vrijheidsdichter. Hi' publiceerde eengroot aantal werken, waaronder De Hollandsche Natie, in zes zangen (1812; "Adeka), Gedichten (2
dln., 18o9-181o) en het toneelstuk Dinomache (1798).
In Pruisen en Nederland schrijft M. over Helmers,
n.a.v. Bosscha's betoog over 'het nationaal gevoel',
dat onder meer sprak uit de geestdrift van de dichter van De Hollandsche Natie:
`Zie, ik wil eens aannemen dat Helmers inderdaad
dichter, en dus voor alles een slaaf der waarheid geweest
ware, omdat een dichter niet lie en kan; ik wil aannemen dat hyzelf dus werkelyk bezield was van liefde
voor het vaderland, en dat alles juist, precies, was als
hy beschreef; dat dus elke Batavier tien Romeinen,
elke «naneefo honderd Spanjaarden waard was, dan
vraag ik,
waar wy weerklank horen of gevolg zien van
zijn roemkreten? (...) Zó diepgezonken was het besef
van nationaliteit, dat de ellendelingen niet ontwaakten uit hun apathie, zelfs door 't klinkend geschreeuw
van een Helmers. De man is, meen ik, vervolgd door
de fransepolitie. Men leerde my in m'n jeugd, «dat hy
aan den staart van een paard naar Parys was gesleept»'
(vw iv, P. 39-42).
M. eindigt zijn betoog aldus:
`Helmers moet gesmaad geweest zyn. De mannen van
de «binnenkamer» weerden hem uit hun salon. Hy

Helmers, Jan Frederik-, 1767-1813,

was compromittant. Er moest iets gezocht worden om
de laagheid te vergoelyken, waarmee men een man
overlaadde voor wien men zich schaamde: «Helmers
was eengroot dichter, maar... hy dronk!o (...) Vaderlandsliefde? Is dat vaderlandsliefde, dat ge den man
brandmerkt als dronkaard, die dan toch moed... rymelde, toen alles lafhartig wegkroop?' (vw iv, P. 43)
In het eerste hoofdstuk van de Millioenen-studien
komt Helmers ook ter sprake. M. schrijft hierin niet
van deze dichter te houden, `maar toch vind ik het
lief datge 't bejammert – al zy 't dan maar in rympjes – die jeugd en zalke manbaarheid te zien ondergaan in zen ouderdom' (vw v, p. 14) . *humor
Helmholtz, Hermann von-0821-1894, Duits arts en
natuurkundige, uitvinder van talrijke instrumenten voor het oog- en ooronderzoek, ontwikkelde een
theorie over zien en horen enpubliceerde een groot
aantal wetenschappelijke studies.
Op 6 augustus 1886 schrijft M. aan J.H. de Haas dat
purisme een zin heeft aangezien de
' taal, ook de
z.g.n. zuivere, nog ellendiger in elkaar zit dan het
oog volgens Helmholtz' (vw )(xi'', p. 646).
Helmont, Joh. Baptista van-, 1577-1644, geb. te Brabant, arts en chemicus, alchimist en goudzoeker.
Hi' beweerde het levenselixer gevonden te hebben
en was de eerste die het begrip gas gebruikte.
In een aantekening bij Pruisen en Nederland spot M.
dat 'deproeven van den goudmaker Helmont' een
grote rol speelden in het leven van de rote Keurvorst Friedrich Wilhelm, die na een bezoek aan Den
Haag `een grote dosis van wat men (...) bygeloof
noemt' mee naar huis hadgenomen (vw iv, p. 92).
HéloTse, "Abdlard
Helolze, ps. van *Mimi Hamminck Scheel als samenstelster van de bloemlezing uit M.'s werken ("bloemlezingen 2). In 1874 publiceerde zij onder dit ps. al
enkele stukjes in Nederland en in De Nederlandsche
Spectator.
Heloten, lijfeigenen van Sparta die niet aan een heer,
maar aan de Staat toebehoorden. Zij werkten als
pachtboeren en werden in oorlogen g ebruikt als waendra gers en soldaten. Een yolk van heloten wordt
P
wel figuurlijk gebruikt voor een yolk van onderdrukten. In Idee732 (vw iv, p. 456) worden dronken
Heloten opgevoerd.
Helvetius, Claude Adrien-, 1715-1774 Frans filosoof,
den der "Encyclopedisten. Hi' beschouwde de eigenliefde als de drijfveer van alle handelingen. Zijn
boek De l' esprit werd in in 1759 op bevel van het
Parlement in het openbaar verbrand en de auteur
werd verplicht zijn stellingen te herzien. Helvetius
vertrok hierom naar het buitenland. Na zijn
dood bezorgde de vorst Gallizin de uitgave van
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Helvetius De l'homme, de ses facultes intellectuelles et de
son education (2 dln., 1772). In een noot bij Idee 482
rangschikt M. hem onder de rote denkers (vw III, p.
229).

Helvetius van den Bergh, Pieter Theodoor-07991873, trad in 1837 voor het voetlicht met De neven,
een blijspel in alexandrijnen, waarmee hi' veel succes oogstte. Zijn tweede blijspel De nichten (184o)
flopte, niet omdat het zoveel slechter was, maar omdat de schrijver de officieren en de vromen teen
zich kreeg: in het stuk treden een schijnvrome juffrouw en een onbeschaafde luitenant op. Ook de
nieuwigheid van het gebruik van `je' en Tr, gaf veel
aanstoot, zelfs bij de redactie van De Gids.
In een brief aanj.N. van Hall d.d. n maart 1873
schrijft M. dat het stuk hem niet bevalt, waar hi' onmiddellijk aan toevoegt dat hijzelf nog geen beter
geleverd
(vw xv, p. 670-67 "Aleid). In
stuk
heeft1;
twee brieven aan G.L. Funke schrijft hi' over De neven: 'De «Neven» maken me... moedeloos. Ze bevallen me niet. ...)
(
v.d. Berg's voorbericht bevat veel
waars(...). Er zyn aardige passages in de Neven,
maar 'tgeheel – enfin! -' (9 oktober 1872, vw xv, p.
397), en verder: 'De neven deugen niet, en ik vrees al
de fouten te maken die me daarin hinderen. Ikgis dat
de bekwame van den Bergh zelf die fouten afkeurde
en verwonderd was dat men hoog lie met z'n stuk.'
(18 maart 1873, vw xv, p. 684).

Hemelbruid, De-, *De Bruid daarboven.

behoort dat te zyn. Zyn yak behoort tot de humaniora.
Zyn beroep is of moet wezen: humaniserend. Welnu,
men onthumanisere dan hemzelf niet.' (vw iv, p. 55956o)

Hendrik, Prins-0820-1879, broer van koning Willem
III, admiraal, stadhouder van Luxemburg. *A. Buijs

Hendrik "v0553-1610, eerste koning van Frankrijk
(1589-161o) uit het huis Bourbon en koning van Navarra(1572-161o). In de St. Bartolomeusnacht ontkwam hi' aan de dood door zijn protestantse geloof
te verloochenen. Zodra hi' de koningstitel had aang
enomen, verklaarde hi' zich in de katholieke leer
te willen laten voorlichten op voorwaarde dat de
Hugenoten volledige godsdienstvrijheid zouden
krijgen. In 1593 bekeerde hi' zich tot het katholieke
geloof toen dat nodig bleek om Parijs te krijgen. Hi'
zou daarbij gezegd hebben: `Parrs is wel een mis
waard.'. De Hugenoten kregen volledige godsdienstvrijheid van hem in 1598 (Edict van Nantes).
In 1610 werd hi'j in Parijs vermoord.
In Idee451c prijst M. hem als een koning die zich
`den loop der zaken aantrok':
`Zie Hendrik den Vierden, die z'n koningschap beschouwde als 'n roeping om te zorgen dat z'n onderdanen goed gevoed werden, en elke week een hoentj e in
den pot konden steken.' (vw in, p. 130)
Hetgemak waarmee Hendrik iv overstate van het
protestantse naar het katholieke geloof, wordt door
m.genoemd in een aantekening bij527
Idee (vw iii,
P . 432). *Van Aerssen

Hemkes Kz., Hemke-0807-1889, onderwijzer te
Taarlo(bijn)
Asse , van 1839 tot 1861 schoolhoofd te
Voorburg. Hi' werd bekend door zijn reken- en andere schoolboeken. In 1844 richtte hi' het schoolblad De Wekker op.
Na zijn diensttijd vestigde hi' zich te Ried (bij Franej
ker), waar hi' in 1871 het artikel `Onderwijzersaarwedden' over de slechte betaling van onderwijzers
schreef. M. neemt dit artikel integraal over in Idee
829 (vw iv, p. 555-558) en schrijft erover in Idee 83o:
`De heer Hemkes deed met hetpubliceren van dit
stuk, dat ik my vereer van hem over te nemen, een
goed werk.'. Hi' vervolgt:
`Ik vraag alzo, niet of de onderwyzer een aangenaam
leven heeft, maar of 't leven dat hy leidt hem in staat
stelt hetgoede onderwys te geven waaraan wy behoefte hebben? (...) Het is myn bedoeling geenszins
hiermede te insinueren dat nu deze of gene onderwyzer uit nydigheid een tydvak van de Geschiedenis zal
overslaan, onder voorgeven dat z'n salaris hem niet
toelaat de zaken kompleet te leveren. Ik bedoel niet
dat er 'n zeeheld of jaartal meer zal gedoceerd worden
voor 'naar procent verhoging van tractement. 1k
vraag niet naar de hoeveelheid kennis die er voor dat
knechtsloon kan worden meegedeeld, ik vraag naar de
wyze waarop dit geschiedt, wanneer de leraar gebukt
gaat onder al te drukkende zorgen? Ook hy is artist, of

Hengist (Hengest) en Horsa, M. spelt Horstan) Volgens de overlevering de namen van de aanvoerders
van de Angelen en Saksen, die in 446 de Noordzee
overstaken naar Engeland. 'De overlevering beweert
dat de Pietersburg door Hengist en Horstan geslecht is.', aldus M. in Idee 1175 (vw vii, p. 224).
*Bandanezen

Henri Iv, *Hendrik iv
Henriade, titel van een heldendicht uit 1723 van "Voltaire op koning Hendrik iv. Het is gericht teen de
onverdraagzaamheid; Voltaire ontwierp het toen
hij, op verdenking van het schrijven van een hekeldicht op Lodewijk xiv, gevangen zat in de Bastille
(1717).
In de Millioenen-studkn citeert Meester Adolf een
verse van Beeloo (`Van Speyk verdween,/Een prulpoeet verscheen.../Een ongeluk komt nooit alleenn,
waarover hi'j opmerkt: `Ik geef tien Henriades... en
watyzer, voor die drie regels.' (vw v, p. 78).

Herbert, med. 115o, bisschop van Utrecht (1139-1150).
Nadat hi' Otto van Rhineg, graaf van Bentheim, gevan en genomen had tijdens een gevecht, werd hi'
in 1141 aangevallen door diens zwager, graaf Dirk vi
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van Holland. Herbert trad hem in vol ornaat to emoet en dreigde hem van de kerkgemeenschap uit
te sluiten, waarop Dirk vi omkeerde en naar Holland terugging. In Over Specialiteiten beschrijft M.
Herberts reactie op de aanval: de `eerlyke' man begreep `dat het nu de rechte tyd was om z'n specialiteit op den voorgrond te stellen. Zyn yak was
heiligheid, en met heilighedens trok hy den vyand
tegemoet. Dat hielp. Onze Dirk vroeg exkuus, en beloofde beterschap.' (vw v, p. 577).

Herculaneum, "PompeI
Hercules, (Herakles), zoon van Zeus en Alcmene, halfgod in de Griekse mythologie. Gehaat door Hera,
die hem twaalf werken liet verrichten. Een van deze
werken was het reinigen van de stal van Augias
("Augiasstal). In Idee 974 spreekt M. van de `twaalf
Herkulische heldenfeiten' van Thorbecke(vw vi, p.
199).

Herderschee,Johannes (Hooykaas)-9 1822-1886, predikant te Nijmegen, aanhanger van de moderne
richting in de theologie. Hij werd door de orthodoxe kerkeraadgeschorst we ens onrechtzinnigheid.
Hij publiceerde veel godsdienstige geschriften en
was mederedacteur van *De Protestant.
Op 4 september 1860 schrijft M. Tine dat hi' bezoek
heeftgehad van een aantal dominees, onder wie
Herderschee(vw x, p. 305).

Herdrukken, titel van een bundel stukken (voorzien
van noten) van M., uitgegeven bij R.C. Meijer in
1865. Hierin zijn opgenomen: "Wijs mij de plaats waar
ikgezaaid heb; 1 apanse gesprekken;"Geloofsbelydenis;
*Gebel van den onwetende; *De School des Levens; *De Zegen Gods door Waterloo; *Brief aan den Gouverneur Generaal in ruste; Brief aan Ds. W. Francken Az. (*Francken
Az.). Deze stukken werden nog in hetzelfde jaar
door R.C. Meijer uitgegeven als Verspreide Stukken.

Heremans, Jacob F.J.-,1825-1884, geb. te Antwerpen,
hoogleraar Nederlandse letterkunde te Gent.
Goedgeluimd door zijn positieve ontvangst in Antwerpen, waar hi' voordrachten had gegeven, schreef
M. aan. de Geyter: 'Prof. Heremans heeft el k: Gy
lieden moet Holland annexeren. By u zit de kern van
Nederland.' (12 maart 1867, vw xii, p.131). M. ontmoette Heremans tijdens het Congres van de Internationale vereeniging ter bevordering der sociale
wetenschappen ("congres 1.), dat in september/oktober 1864 te Amsterdam werd gehouden (zie M.'s
brief aan M. Rooses d.d.5 juli 1867, vw xi', p. 299).
In 1872 vraagt hi' G.L. Funke presentexemplaren
van De Bruid daarboven en de vierde bundel Ideeen
naar Heremans, "Vuylsteke en *Rooses te sturen
(brief io september, vw xv, p. 336). In een volgende
brief schrijft hi' Funke dat deze drie heren uit Gent
de Nederlanders verweten dat zij M. doodzwegen.

HERCULANEUM – HERINNERINGSPENNING

`ja, voor elk pres. Ex. heb ik een reden.', aldus M.
(brief 22 september, vw xv, p. 365).

Heren Zeventien, naam van het dagelijkse bestuur
van de *Verenigde Oost-indische Compagnie, dat bestond uit acht bewindhebbers uit Amsterdam,
vier
uit Zeeland, twee uit de Maas, twee uit West-Friesland en dal door de Kamers buiten Amsterdamgekozen. In Over vgen arbeid spot m.:
"t Spreekt vanzelf dat de vergaderingen van Heren
xvii in 't moederland, en van de edele, meer of min extra-ordinaris Raeden van India daarginder, altyd geopend werden met een aanroeping van den Heer der
heirscharen... denzelfden Heer zeker die den zegendief Jakob beschermde tegen Ezau. 9 (vw ii, p. 212)

Herendiensten, In 1854 schreef het nieuwe Regeringsreglement voor dat de herendiensten wettelijk
geregeld moesten worden en dat ze elke vijf jaar
moesten worden herzien, met het doel zegeleidelijk te verminderen. In het `tweede bewys dat de Javaan mishandeld wordt' (Minnebrieven, vw ii,p.
122-123), gaat M. in op de arbeid van de javaan, die
onderverdeeld kan worden in zes categorieen, waarvan de eerste twee herendiensten zijn t.b.v. de ' eigenaars vanpartikuliere landeryen' en de `Inlandse hoofden
en beambten' . Daarna voltg
de arbeid ten behoeve van
de contractanten, departiculieren (de zgn. Vrije Arbeid) en het Gouvernement(het zgn. Cultuurstelsel). Als laatste categoric noemt M. de arbeid 'ten
eigen behoeve': `Hiertoe ontbreekt meestal de tyd,
en dan komt de hongersnood.'. `Herendienst, onbetaalde arbeid, onbetaalde levering van allerlei zaken, bedraagt in geldswaarde meer, vee/ meer,
twintigmaal meer' dan de van de javanen afgenomen
buffels, vervolgt hi' (vw II, p.130).

Herinneringspenning,
1. In 1919 werd een bronzen Multatuli-plaquette vervaardigd door Erich Wichman (afbeelding in Dik
van der Meulen, Tenpionier van den nieuwen tijd.
Fascisten over Multatuli', in: Over Multatuli,1989,
nr. 22, p. 21).
2. In 192.0 werd n.a.v. M.'s honderdste geboortejaar
bij de firma Begeer te Utrecht een herinneringspenning, naar een ontwerp van Van der Hoef geslagen. De voorzijde vertoont het portret van M. naar
de litho van Allebd, met de randtekst `MULTATULI
1820-1920'. Op de rugzij de is een zaaiende man afg ebeeld (afb. in Atte
on
Jstra, De Multatulianen ,
1985, p. 162).
3. In 1960 werd een penning uitgegeven, die op de
voorzijde wederom het portret van M. naar de litho
van Allebd bevat, vergezeld van de randtekst MULTATULI – MAX HAVELAAR. Op de rugzijd
e vinden we
een afbeelding van de toespraak tot de hoofden van
Lebak, met de tekst ' HOOFDEN VAN LEBAK IK GROET
U'. Dezepenning, gesigneerd A.H., is nooit of ebeeld.

HERMES - HILARIDES

Hermes, Johannes Timotheus-, auteur van "Sophia's reize van Memel naar Saksen (1779-1788).

Hermiet, De-, verhaal van *R. Feith.
Hervorming, de rote godsdienstige omwenteling in
de 16e eeuw, aanvankelijk bedoeld als zuivering van
de Kerk, maargeeindigd als de breuk met Rome en
de stichting van nieuwe protestantse kerkgenootschappen. De Hervorming heeft niet gunstig gewerkt op de Verlichting, schrijft M. in Idee 897. De
hervormers `veranderden juist genoeg om te doen
berusten in het torsen van de nachtmerrie die ons
drukt, nietgenoeg om op te wekken tot het afschudden van dat spook.' (vw Iv, p. 634). In een noot van
1872 bij Idee 233 voegt hi' hieraan toe:
`Zie overal waar de zogenaamd-hervormden de macht
hadden om kwaad te doen, of liever: let op de gruwelen die te alien tyde en overal het gevolg zyn geweest van
Goddienery!' (vw ii, p. 693)
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Heydt, August, Freiherr von der-0801-1874, banIcier te Elberfeld, van 1848 tot 1869 minister van
Financien van Pruisen, in 1863 werd hi' in de adelstand verheven.
M. noemt hem verscheidene malen in zijn 'Van den
Rijn'-bijdragen. verder schrijft hi' aan Waltman dat
Von der Heydt het woord 'heidenmassig '(=verschrikkelijk groot, allemachtig) geIntroduceerd
heeft (brief van 28 januari 1875, vw xvii, p. z99).

Heije, Jan Pieter-9 1809-1876, geb. te Amsterdam,
arts en volksdichter van o.a. Volksdichten (12 afl., 18691870), Kinderliederen (3 dln., 1844-1845), Al de V olksgedichten (z dln., 1865) en Gedichten (1870). Hij bestreed
in zijn werk de sociale misstanden.
Vaartoe dient het?' vraagt M. zich of bij het lezen
van
'elk
en
bloempj en'
uit een bloemlezing,
' vooral
niet minder by de verzen van He e' (brief aan G.L.
Funke d.d. to augustus 1872, vw xv, p. 3o8).

Hest, D.F. van-0834-1910, toneelschrijver en letterHerwerden CHzn., C.H. van-91802-188i,predikant
te Groningen van 1831 tot 1881, auteur van leerredes
en anderegodgeleerde geschriften. Verder was hi'
president van de Groningse Predikantenvereniging,
die in 1861 het door M. in Idee 279 afgedrukte F ormulier ter huwelijks-inzegening van "VV. Muurling uitgaf
(vw ii, P . 476).

Hesselink, Wilhelmus Hermanus-0805-1843, geb.
te Zutphen, vertrok in 1835 als soldaat naar Indie,
werd klerk op het residentiekantoor te Aijer Bangies. Hij overleed op 17 juni 1843 in het huis van DD.
te Natal (vw VIII,. 218-219, 252-253).

kundige, redacteur van het J aarboekje voor Rederijkers
(1867) en Het Leeskabinet (1875-1897). In 1880 schreef
hi'j een recensie van M.'s zesde druk van Vorstenschool
in Het Leeskabinet (vw xx,p. 407-408), waarin hi' betoot dat het stuk vanwege de lane redevoeringen,
nooit bedoeld kan zijn geweest om opgevoerd te
worden. In Het Leeskabinet van 1882 (nr. 6,p. 119-12o;
vw xxii,p. 282-284) bespreekt hi' de vijfde druk van
de Max Havelaar, waarin hi' schrijft dat M. zijn doel
– `hij is gelezen door het Nederlandsche yolk, door
aanzienlijken en geringen' – heeft bereikt. In 189z
publiceerde hi' onder het ps. T. het artikel `Gissingen en feiten. Multatuli's veelvuldige teleurstellingen' in Studien (1891, dl. xxxvi, p. 83-9o).

Hessen,
1.Wilhelm II, 1720-1785, sedert 1760 landgraaf van
Hessen-Kassel. Hij verkocht mom man aan de Engelse regering, ter financiering van zijn vele en exuberante bouwplannen. `Toen Amerika z'n
onafhankelykeid bevocht, had En eland soldaten
nodig, veel soldaten ,
en by voorkeur van de soort die
blind is voorgevaar...' schrijft M. in de Millioenenstudien (vw v, p. 79). Even verderop spreekt hi' van
`de oude keurvorst wiens onderdanen aan En eland
werden verschacherd.' (vw v, p. 83). 'de rykdom van
den tegenwoordigen Keurvorst (een der rykste partic: van Europa) heeft uit dien mensenhandel zyn
oorsprong' schrijft hi' in een brief aan Mimi d.d. 2728 juli 1863 (vw xi, p.176).
2. Friedrich Wilhelm, 1802-1875, keurvorst van Hessen-Kassel vanaf 1847. Toen in 1866 Hessen-Kassel
door Pruisen werd ingelijfd, weigerde hi' zijn rechten op te even. Hij leefde nadien met Gertrude Falkenstein (vorstin van Hanau, genoemd in vw III, p.
311)
teveelvuldig
M.'s
Praag. Hij wordt
in m.' 'Van den
Rijn'-berichten genoemd.

Heusden, Vrouwe van-, *Vrouwe van Heusden

Heijst, Frans M. van- , geb. 1824, achterneef van
Tine, zoon van H.P. van Heijst (1788-1831) en Adriana Graevestein (1797-1855), zijn grootmoeder, Adriana Kleijnhoff (1767-1842; gehuwd met W.C.
Graevestein), was een tweelingzuster van Everdina
Kleijnhoff (1767-1851; gehuwd met *Willem Lodewijk van Wijnbergen).
Van Heijst raakte in 1845 bevriend met DD., toen
deze met wachtgeld in Batavia was. Zij logeerden samen op de theeplantage van Van Heists neef "Willem van der Hucht, waar Tine woonde P. van 't
Veer, Het leven van Multatuli,1979, p. 165 en 262).

Hilarides, Johannes-0648-1726, sedert 1681 conrector en boekhandelaar-uitgever te Dokkum, bekend
om zijn uithangbord waarop aan de ene zijde een
bijbel en aan de andere zijde vijf speelkaarten waren
afgebeeld. In 1699 werd hi' rector te Bolsward. Hij
gaf verscheidene vertalingen van klassieke teksten
uit, waarbij hi' in voorwoorden zijn denkbeelden
over taal en spelling uiteenzette. In 1705 verscheen
zijn Taalgronden der Nederduytsche taal, wegens het gebruyk voorleedekeus in de Nederl. woordrekkinge. De twee-
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de – bewerkte – druk van de vertaling van de Fabelen
van Phaedrus (1695) kreeg veel kritiek. In de derde
druk vanJonctys' Rosalins oochies, voegde hi' een
brief over spelling toe ("Jonctys).
Hildebrand, ps. van *Nicolaas Beets.
Hillegat, *Hellegat
Hiram I, Phoenicische vorst, onder wiens regering de
Iraelieten staatkundige en handelsbetrekkingen
met zijn land aanknoopten. Hi' was bevriend met
David en Salomo en leverde hout voor de tempel
van de laatste. M. noemt Hiram 1 en Salomo in een
brief aan Mimi d.d. 29-20 juli 1863, waarin hi' zijn
bezwaren over de "vrijmetselarij uit (vw xi, p.185).

HILDEBRAND – HOEVELL

verstand, waarin hi' onder meer Domela Nieuwen-

huis aanvalt. In een brief aan Mansholt d.d. 24 februari 1885 schrijft M. hierover, dat deze aanval
persoonlijker is 'clan by ernstige polemiek wenschelyk is' (VW XXIII, p. 271).
In 1884 was Hobbel een van de mensen die M. verdedi de tegen het artikel gegen Multatuli' in *De Protestant. "H..
J
Betz
Hoboken, Anthony en Jacobus van-, Anthony
(18o7-1872) en zijn broer Jacobus (1810-1869) hadden
een rederij. In 1855 reisde DD. terug naar Indie met
het schip India, onder gezag van kapitein Rijken
(vw Dc, p. 383). De betaling voor de overtocht bleef
achterwege. In 1861, toen DD. te Rotterdam was,
werd hi' door een van de broers Hoboken hierop
aangesproken. Hi' schrijft hier Tine boos over:

`Verbeeld u dat die vervloekte Droogstoppel (...) dadeHistorische Bijdragen, In de tweede bundel Ideeen
lijk van mijn (...) opgegeven adres gebruik maakte om
Nt een aantal
(
Idee 514-516, VW III, p. 26o-z86) neemt M.
mij lastig te vallen om betaling!' (22 februari 1861, vw
stukken die betrekking hebben op de omwenteling
in 1795 integraal over en voorziet ze van commenx, P . 399)
taar. Het eerste hoofdstuk hiervan begint met de puHodges, Charles Howard-0764-1837, Engels porblikatie van 19 januari 1795 van het "Comite revolutretschilder, sedert 1788 in Holland werkzaam. Hi'
tionnair van Amsterdam.
schilderde o.a. Bilderdijk en *Van Speyk. Van Speyk
Hierop volt een publikatie van zo januari 1795
stamelde en was verlegen toen hi' Hodges vroeg een
`den le van Pluviose van 't 3e jaar van de eene en onportret van hem te schilderen, schrijft M. in Idee
verdeelbare Fransche Republiek') aan het tATAAF1077 (VW vi, p. 733).
SCHE VOLK' gericht, en het stuk, getiteld VRYHEID,
GELYKHEID, BROEDERSCHAP Vail 3 februari 1795.
Uit eenpublikatie van 4 maart 1795, waarin het roe- Hoek, Johannes-, 1813-1893, vrijwillig officier teen
de Bel en in 183o, sedert 1843 predikant te
P van Oranje-boven strafbaar werd gesteld met geGiethoorn, Oudeschoot en Kampen. Daarnaast
seling en vijf jaar gevangenis, neemt M. enkele
schreef hi' novellen, verhalen, drama's, vertalingen
passages op, waarna enkele `uittreksels' uit een proen boekaankondigingen. Een recensie van de vierde
clamatie van 1 juni 1795 vol en. Idee 514 eindigt met
druk van De Bruid daarboven verscheen van zijn hand
eenproclamatie van 28 mei 1796, het gweede par
in De Tijdspiegel van 1873 (p. 292-295; VW xvi, p. 225der Bataafsche Vryheid', dat volgens M. een `kostba230). Hoek vraagt zich hierin of waarom M., die het
re bydrage tot 'n verzameling van officiele effectleustuk zelf "n spelerij uit m'n jeugd' had genoemd,
g
ens' is.
het had laten herdrukken. Hi'j heeft hier niets aan
hoofdstuk vol officiele
etiteld `Tweede
In Idee`Tweede
515 ,
g
toe te voegen 'clan alleen, dat het zonder schade
leugens' behandelt M. enkele stukken uit de periode
voor onze Nederlandsche letterkunde onherdrukt
1810-i811 over het beleid in Batavia, waargouverhad kunnen blijven en alleen dienen kan om te laneur-generaal *Daendels feesten hield ter ere van koten uitkomen, hoe de Schrijver van de Ideen voor
ning Lodewijk en later ook ter ere van Napoleon. In
dertig jaar nog een beginner was in het toneelschrijhet `Derde hoofdstuk volprofessorale en professiovers-vak en, als hi' niets beter geleverd had, nooit
nele leugens' (Idee 516) bekritiseert hij vervolgens
zijne riddersporen zou verdiend hebben, al vond
de openingsrede van *Van der Palm bij het `verjaarmenigeen zijne «Bruid» ook nog zoo omooi.»'.
feest der Orde van de Unie' van koning Lodewijk in
1808.
Haven, Wolter Robert, baron van-0812-1879, gel).
De `Historische Bijdragen' staan in verband met de
te Deventer, predikant te Batavia, medeoprichter en
Woutergeschiedenis: de inleiding hiervan heeft als
van 1847 tot 1849 redacteur van het Tijdschrift voor Nethema `Mythe en Historie. Waarheid en leugen' (vw
derlandsch Indie. Hi' kwam op voor de belangen van
III, p. 256). Na de bovengenoemde hoofdstukken
depvanen en toonde zich een voorstander van
met trutaal-domme leugens der historie' volt Nt.'s
*Vrije Arbeid (die term is van hem afkomstig). Van
eigen `waarheid in legende', waarin hi' wijst op `zo1849 tot 1862 was hi' Indie-deskundige van de liberaveel waarheid inpoezie' (vw in, p. 292).
len in de Tweede Kamer, waar hi' het "Cultuurstelsel bestreed.
Hobbel an-18
1857-1931, secretaris van de vereniging
In 1860 zei hi'j in een zitting van de Tweede Kamer
Het Vrije Woord te Rotterdam.
dat een zeker boek (d.i. de Max Havelaar) `een zekere
Hi' publiceerde in 1883 de brochure Socialistisch On-
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filling' door het land had doen aan (vw x, p. 316).
Van Hoevell en M. hadden in datjaar meerdere ontmoetingen ,
de liberalen hoopten nl. de Max Havelaar
bij hun oppositie te kunnen gebruiken.
Onder hetps. Jeronimus schreef Van Hoevell verhalen in het njdschrift voor Nederlandsch Indie. Deze verer
halen werden door Ni.gewaardeerd; hi'ewerkte
b
dal van tot deparabel van de "Japanse steenhouwer.
In de Max Havelaar spreekt Havelaar lovend over de
verhalen vanJeronimus (vw 1, p. 149). In noot 92,
M.
(1881) bij de Max Havelaar schrijfthierbij:
`Nivel jammer dat deze publicist, gedeeltelyk uit gebrek aan kennis van Indische toestanden – by was volbloed Bataviaan – meer nog misschien uit persoonlyke
behoeft aan 'n schelle leus, zich door den klank van 't
woordje: vry, verlokken liet tot het ophemelen van
den zogenaamd-vryen Arbeid. Het wawelen over dezen opgedrongen topic heeft jaren lang de aandacht
afgetrokken van hoofdzaken (...)' (vw I, P. 339-340)
In een noot bij Idee 534 noemt hi' Van Hoevells
boek Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet (z dln.,
Zaltbommel, 1854). Hi' schrijft dat Van Hoevell in
de Duitse vertaling (ca. 1872) had verklaard dat er
inmiddels veel verbeterd was aan de situatie van de
slaven en dat M. dit had horen te vermelden in de
En else vertaling van de Max Havelaar. M. vraagt
zich of of Van Hoevell hiermee soms bedoelt dat zijn
eigen positie is verbeterd; hi' is nl. Staatsraad geworden (vw III,p. 441; cf. brief aan S.E.W. Roorda van
Eysinga d.d. 24 oktober 187z, vw xv, p. 427).
Hoeven, Johannes van der-0851-1882, kunsthandelaar en boekhandelaar-uitgever te Rotterdam. M.
raakte met hem bevriend in 1878, het ar
ja waarin
*Tandem werd opgericht. Blijkens een kasboekje in
het Multatuli-Museum kon men in Rotterdam hiervoor bij Van der Hoeven terecht (vw )(Ix, p. 27). Samen met de Parise uit ever E. Dentu gaf Van der
Hoeven in 1876 de eerste Franse vertaling van de
Max Havelaar uit.
Eengroot aantal van de brieven van M. aan Van der
Hoevengaat over zijn zoon *Edu, die enige tijd bij
Van der Hoeven heeftgewerkt. In 1937 werd deze
correspondentie door Menno ter Braak gepubliceerd en ingeleid onder de titel Multatuli en zijn zoon.
Brieven van Multatuli aan j r. van der Hoeven.
Hoevers, Willem-0827-1884, godgeleerde, sedert
1862predikant in Den Haag. Onder invloed van
Zaalberg werd hi' aanhanger van de moderne richting in de theologie. Zijn rede bij de dood van Thorbecke in de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd onder
de titel `Mannen van naam'gepubliceerd in de NRC.
M. noemt deze rede in Idee981, waarbij hi' aanmerkt dat vele mensen zich laten `biologeren' door
zulke `praatjes' (vw xv, p. 214).
Hofartig, woord dat M. bedacht en verklaarde als
`vals-fatsoenlyk', temaake en `onwaar' (Idee 931,
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vw VI, p.113). Als verklaring van hovaardig, is deze
afleiding etymologisch onjuist, aldus Stuiveling in
VW VI, p. 789.
Hofdijk, Willem Jacobsz-0816-1888, Nederlands romantisch dichter, prozaIst, onderwijzer en later leraar te Amsterdam. Hi'j publiceerde o.a. de
prozaschetsen Historische Landschappen (Haarlem,
1856) en Kennemerland. Balladen (Haarlem, 1850-1852),
die hem de naam `Minstreel van Kennemerland' bezorgden. Hij schreef verder een Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (Amsterdam,1853-1856), waarin
hi' meedeelt dat de Max Havelaar opgang maakte,
doch dat de verwachtingen die men na de verschijning van M. had gekoesterd, niet vervuld waren.
Bekend bleef ook zijn beschavingsgeschiedenis, getiteld Ons voorgeslacht, in zyn dagelyksch Leven geschilderd
(
6 din., 1859-186 4) . M. spreekt in Pruisen en Nederland
van `Hofdyks gekleurd voorgeslacht', waarmee hi'
de illustraties(lithografieen) in Ons voorgeslacht bedoelt(vw iv, p. 26). Op 7 december 1871 vraagt hi'
G.L. Funke of hi' eens bij de `lettermannen' wil nagaan hoe Hofdijk aan de gegevens voor Ons voorgehi'schrijft nl. over onze
slacht isgekomen,
voorvaderen 'of hy ze gezien heeft' (vw xiv, p. 642).
Hofer, Andreas-0767-1810, herbergier uit het Passeierdal in Tirol, bevelhebber in de Franse oorlog (1796i8o5) en leider van de opstand teen de Beieren, die
hi' in 1809 twee keer versloeg bij de Iselberg (bij
Innsbruck). In itho werd hi' gevangen genomen en
te Mantuagefusilleerd.
In een aantekening bij de Millioenen-studien worth
hi' geprezen om zijn moed, die fel afsteekt teen de
moed van de Nederlandse militairen (vw v, p. 314).

Hoff,johannes-, bekend kwakzalver. In advertenties, o.a. in het Algemeen Handelsblad van 1862, wordt
het 'Hoff sche Malz-extract' en het 'Hoff sche Borstversterkend-Malz' aangeprezen, dat geleverd werd
door `Joh. Hoff's Centraal Depot. Voor de Nederlanden te Amsterdam. O.Z. Voorburgwal, tusschen de
St. an- en St. Annastraten, J. 342'.
M. spreekt van een `Hoffachtige circulaire' van Thorbecke in Idee313 (vw ii, p. 503). In Idee 451 schrijft
hi'j dat kranten waarin dit soort advertenties staan,
`het hoogste woord en den meesten invloed' hebben
dankzij de 'Hoff-advertentien en Holloway-annonces', die veel lezers trekken (vw iii,p. 132). "Holloway
Hoffmann, Johann Joseph Ignatz-, 1777-1866,
hoogleraar wiskunde te Aschaffenburg (aan de
Main in Beieren), auteur van De vste propositie van
Euclides, of het leerstuk van Pythagoras, met vi' en dertig,
zoo bekende als nieuwe bewijzen verrijkt, dat in een vertaling van H. Strootman in Nederland verscheen. M.
noemt het boek in Idee529, waarin hi' een nieuw bewijs voor de stelling van "Pythagoras geeft (vw in, p.
358).
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Hofstede, *Stern, Ernst
Hogarth, William-9 1697-1764, Engels schilder en tekenaar van karikaturen. In zijn Analysis of beauty
(1753) betoogt hi' dat de `slangelijn' de ware schoonheidslijn is. Hierop doelt M. in de Max Havelaar, wanneer hi' Havelaar een borduurpatroon voor zijn
vrouw laat maken dat lijkt op de 'line of beauty van
Hogarth' (vw I, p. 279).
Hogendorp, Carel Sirardus Willem, graaf van-,
1788-1856, geb. in Bengalen, luitenant van de kurassiers in Napoleons dienst bij Friedland, adjudant
van maarschalk Gouvion St. Cyr op de tocht naar
Rusland, resident van Buitenzorg in 1818, vice-president van de Raad van Indie en van 1840-1841 gouverneur-generaal ad interim.
In 1844 kreeg hi' de stukken over DD. ' S *kastekort in
Natal ter beoordeling. Hi' verwonderde zich erover
dat een ondergeschikte ambtenaar op `zulke eene
toon den Gouverneur vermag te schrijven' (vw viii,
P . 396) .
Ho ere burgerscholen (HBs), opgericht na de wet
op het middelbaar onderwijs, door Thorbecke
in 1863 ingesteld. De komst van deze scholen ging
gepaard ging met `schrikbarende vermenigvuldiging van knappe kinderen', aldus M. in Idee 1096
(vw vu, p. 52). In Idee 914 schrijft hi' dat 'ilk den
prys van 't onderwys op onze hogere-burgerscholen'
blijkt dat `wy den «geringen man het tweesnydend
zwaard der wetenschap niet in de hand durven geven':
`De kennis moet privatief eigendom blyven, zy 't dan
niet als in vroeger eeuwen, van den vechtadel en de
monniken dan toch van de aristokratie der kruieniery
die 'n ofatsoenlyke opleiding» betalen kan.' (vw iv, p.
655)
Hoge-sluis, stenen brug te Amsterdam, waar de jonge DD. de pet van een joods jongetje uit het water
haalde. Dezegeschiedenis verhaalt M. in de Minnebrieven (vw II, p. 151-152) en in een brief aan Tine d.d.
24-27 oktober 1845 (VW VIII, p. 510).
Hoheit auf Reisen, Seine-, titel van een schilderij
van "Ludwig Knaus.
Hol, Richard-, Amsterdam 1825 -Utrecht 1904, cornponist. Hi' studeerde eerst theologie, maar state al
snel over naar een opleiding aan de muziekschool te
Amsterdam. In 1854 werd hi' directeur van de zangvereniging Polyphonia en later van andere zangverenigingen. In 1863 werd hi' directeur van de
stadsconcerten in Utrecht en organist aan de Domkerk, in 1875 werd hi' directeur van de muziekschool te Utrecht. Daarnaast dirigeerde hi'
verscheidene concerten. In 1861 zette hi' SaIdjah's
lied `Ik weet niet, waar ik sterven zal' op muziek
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voor violoncel enpiano onder de titel `Saidjah Elegie' (Opus 3o).
Op i6 mei 1861 schrijft M. Tine dat hi' heeft vernomen dat de `Saidjah Elegie' is verschenen. Sietske
Abrahamsz speelt het; hi' vindt er voor piano `weinig aan'. Hi' vervolgt zijn brief:
"t Is komiek hoe mij alles wordt tegengewerkt. Ik had
die elegie geprovoceerd bij Hol, een knappe jongen,
die door en door artist is. Maar er staat nu alleen
«SaIdjah» en er had moeten bijstaan: «Ik weet niet
waar ik sterven zal!» Uit den Max Havelaar' (vw x, p.
459).
In de Minnebrieven speelt Fancy de `SaIdjah Elegie'
(vw ii,p. 58); in het `derde bewys dat de Javaan mishandeld wordt', lezen we:
Tie Multatuli deed verkeerd, u de waarheid te geven
met wat omkleedsel. Gy hebt den zang van Saidjah op
muziek gezet, en uw dochters vermoorden met veel
gevoel dien armen drommel op de piano' (vw ii, p.
126).
In Idee735 schrijft M.: 'Richard Hol had den moed
een SaIdjah te komponeren, die dan ook zelden of
nooitgespeeld wordt.' (vw iv, p. 459) . *De School
des Levens
Holbach, Paul H.D., baron von-9 1723-1789, Frans
wijsgeer, MI van de "Encyclopedisten en vrijdenker. In een noot bij Idee 877 noemt M. hem als
een van de vijanden van *Rousseau (vw iv,p. 706);
in Idee482 komt zijn naam voor in in de rij van arbeiders op het veld van de wijsbegeerte (vw in, p.
229).
Holda, ps. van mw. A.J.F. Clant van der Mijll-Piepers,
1842-1923, echtgenote van A.J. Clant van der Mill
(1827-1909). Zij was geruime tijd een intieme vriendin van Carel Vosmaer, met wie zij ook op letterkundig gebied samenwerkte. Zij schreef sedert 1871 in
De Nederlandsche Spectator en verzorgde verschillende
vertalingen. Daarnaast schreef zij gedichten, zoals
`IJsmaagden', `Herfstavond', `Middag' en 'Winter'.
In 1877 noemt C. Busken Huet deze g edichten navolin gen van M.'s verzen uit Vorstenschool (Litt. F ant.
g
vn,p. 163). In 1873 publiceerde zij het artikel `Multatuli's Woutertje' in De Nederlandsche Spectator (13 en
20 september, nr. 37 en 38; opgenomen in vw xvi, p.
178-185); in 1900 besprak zij in hetzelfde tijdschrift
(15 september) J.B. Meerkerks Eduard Douwes Dekker
Multatuli. Eene karakterstudie (19oo).
In een brief aan G.L. Funke d.d. 28 maart 1877
schrijft M. over haar:
`de flinke, knappe, oprechte Holda heeft zichzelf gefopt met haar gevêrs, met dat heimische, met dat ziekelijk en ziek makend gejingel [volgens Briefwisseling
tusschen Multatuli en G.L. Funke: gejengel]. Ze was kinderlyk bly met haar Hooglied en de andere gedichtj es,
die daarbij werden uitgegeven, en Mimi heeft haar gewaarschuwd. 1k ook, dikwyls, doch op anderen grond.
Mimi, om de toepassing die men er op vinden zou
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(zooals nu Huet ook doet, waartoe niet veel scherpzinnigheid noodig is) en ik om 't gemoedbedervende van
dat geforceerd-sentimenteel hart-smart geseur!' (vw
xvin, p. 657)
Holkema, Tjomme van-, 1844-1891, uitgever te Amsterdam, be on zijn loopbaan bij G.L. Funke (cf.
brief van Funke aan M. d.d. 17 augustus 1872,, vw xv,
p. 3)
11. Hijaof
g De Geschiedenis der Noord-Nederlandsche
Letteren in de xixe eeuw vanJan ten Brink uit, waarin
C. Busken Huet een levensschets van M. schreef. In
dit stuk is het zogenaamde `Dagboek' ("dagboek 1)
van 1851 verwerkt.
Op 19 september 1885 schrijft M. aan C. Vosmaer dat
hij Holkema, die hem om een autograaf en een portret heeftgevraagd, zal schrijven dat Busken Huet
geen levensschets van hem kan schrijven: `De man
weet er niets van.'(vw xxiii, 431). In zijn volgende
brief aan Vosmaer schrijft hij dat hij Holkema inmiddels heeft laten weten `dat niemand de noodige
gegevens had om myn leven te beschryven' (vw xxiII, p. 443).
In 1888 verscheen bij Holkema Eduard Douwes Dekker
(Multatul0. Eene Ziektegeschiedenis van *Th. Swart
Abrahamsz.
Holland op z'n Smalst, de duinen tussen het IJ en de
Noordzee, die in 1872 werden doorgegraven voor de
aanleg van het Noordzeekanaal. Hierbij werd het IJ
ingepolderd ("Bredius). M. noemt Holland op z'n
Smalst in Idee 249 (vw ii, p. 460).
Hollandsche Spectator, De-, "Justus van Effen
Holle, Pieter-0804-1844, geb. te Oostkapelle, trouwde op 27 maart 1829 met Tine's nicht *Alexandrina
Albertina van der Hucht. Hij was raffinadeur te Amsterdam tot hij in 1843 naar Java vertrok, waar hij administrateur werd op het landgoed Bolang.
Holloway, Thomas, 1800-1883, fabrikant van Holloway-pillen en zalf die teen alle kwalen 'een geheel
onweerstaanbare werking' zouden hebben. Het succes ervan moet vooral worden toegeschreven aan de
uitgebreide en vernieuwende advertentiestrategie,
waarvoor hij £3o.000 per jaar uitgaf. Zijn advertenties vielen op door het herhaald gebruik van opvallende illustraties engetuigenissen van vermeende
wonderbaarlijke genezingen. De grootte van zijn reclamebudget en zijn advertentiestrategie heeft tot
op heden zijn naam in de kringen van redamemakers en marketingmanagers levend gehouden. Holloway overleed op tweede kerstdag 1883, zijn
vermogen van vijf miljoen pond sterling liet hij grotendeels aan liefdadigheidsinstellingen na.
M. meent dat de invloed van 'Holloway-dagbladen'
(d.w.z. kranten met onbeduidende inhoud) moet
wordengefnuikt om vrije en eerlijke verkiezingen
tegaranderen (Idee 451, vw II, p. 145). Het bijvoegsel

van de Kfilnische Zeitung dat M. in de Millioenen-studien
kieltj
als
egebruikt, scheurt: 'Er lie een breuk van
Holloway-pillen en dood-advertentien, langs wat
omwegen naar de politiekery die aan Harden hing.'
(vw v,p.107). *Stuart Mill
(Lit. G.H. van Heusden, Een eeuw adverteerkunde, Assen 1962, p. 23-36)
Holm, personage uit *De Bruid daarboven J. Saks geeft
in Eduard D ouwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren
(Rotterdam, 1937, p. 72-73) aan dat het model van
Holm terug te vinden is in de burgerman SaintPreux uitf ulie, ou la nouvelle Helofse (1761) van "Rousseau. Hij laat zien dat beide personages tot in enkele
detailsgelijken. Saint-Preux zegt bijvoorbeeld, wanneer hij Julie voor zich meent te hebben gewonnen:
`Puissances du ciel!J'avais un 'dine pour la douleur,
donnez-m'en unepour la fdlicite; (Fr. Hemelse
machten! mijn ziel was gewend aan smart, went
haar ook aangelukzaligheid!) wanneer Holm denkt
Caroline verloren te hebben, zegt zij: 'En gij, Hemelsche Ma ten, laat het gebroken hart van den zoon
tot voldoening strekken van de zonden des vaders...'. Vol ens Saks heeft M. wel de 'clonkere partijen' van het voorbeeld `aangedike.
Holsma, dokter-, personage uit de "Woutergeschiedenis. Hij is niet alleen dokter, maar tevens zielearts en ideale opvoeder. Het gezin van dokter
Holsma met zijn vrijzinnige begrippen en ongedwongen levenshouding wordt door M. tegenover
de vlakke burgerlijkheid van de familie Pieterse gesteld. Dr. Holsma leert Wouter zijn onbeteugelde
fantasie te beheersen en steeds zijn plichten te vervullen. Hij geeft de kleine Wouter gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. M. verkondigt via deze
intellectuele, atheistische arts veel van zijn eigen
ideeen. Carel Vosmaer schrijft in zijn Studien over
Multatuli's werken (Garmond-editie 1899-19m, dl. 1,
P . 31-33):
`In Holsma's gezin vindt Wouter de vroolykheid en
ongedwongenheid, waarvan hy geen besef had, het gezonde, menschelyke dat hem moet opvoeden en redden. Wouter is onthutst, verbysterd – hy begrypt niet
dat de wereld niet vergaat. Klimmen dien kinderen
dien deftigen dokter zoo maar op schouders en kniieen? Is dat diezelfde dokter, wiens beerenvellen en
gouden pen hun alien t'huis zoo'n hoog idee van zyn
deftigheid hadden gegeven?'
Holty, Ludwig Heinrich Christoph-, 1748-1776,
Duits lyrisch dichter van onder andere 'Ob immer
Treu and Redlichkeit' (V ossischen Musenalmanach,
1779). "Hebei
Holzmann, Wilhelm-, "Plutarchus
Homburg, stadje in Hessen ten noorden van Frankfurt am Main, badplaats met een beroemde speel-
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bank. M. beproefde er zijn geluk, onder andere ti'
dens zijn *verlof in 1852-1856 en in 1866 toen hi' na
de "klap Holland verliet (vw xi, p. 558-559). Wellicht
is hi' ook in1870 naar de speelbank in Homburg geweest (vw xiv, p. 118). In de "Millioenen- studien gebruikt M. de spelregels van het Homburgse casino
(vw v,p. 314-315).

Homerus, blinde Griekse dichter uit de9e eeuw
v.Chr., dichter van Ili as en Odyssee. Hi' wordt verschillende keren door ivi.genoemd. Bijv. in het naschrift bij De Bruid daarboven, waarin hi' schrijft dat
Homerus er volgens hem niet in is geslaagd een goede schets van Achilles in de Ili as tegeven: 'Heiden
«met-gods-hulp» of met hulp van goden, blyven in
myn oog altyd mislukte helden.' (vw III, p. 536). In
Idee 808 schertst hi' dat het hem spijt niet te weten
`waar de Homerussen hun rhapsoden lieten drukken':
`De zangers van Ilias en Odyssee brachten de meeste
feiten en gesprekken tweemaal in rekening. Eerst verneemt de lezer dat er iets gebeurd is, en daarna wordt
die gebeurtenis – liefst met dezelfde woorden van den
auteur – nogeens verhaald door Ajax, Diomedes, Triptolemus en de rest.' (vw iv, p. 524)
Homerus worth ookgenoemd in het voorwoord van
Henri de Pene in de Max Havelaar (vw I, p. 13).
"Cyropaedie

Homo sum, humani nil a me alienumputo, (Lat.
Ik ben een mens en acht niets menselijks mij
vreemd), versregel uit Terentius' blijspel Heautontimorumenos (le bedrijf, le scene, reel 25). `ik ben ook
een mens, en heb veel fouten ... nil humani...'
schrijft M. in de Minnebrieven, waarna de 'doctor in
de letteren' aanvult: 'Me alienumputo' (vw ii, p. 16).

Honderd ossen, de Grieken offerden ze als hekatombe
aan degoden. 'De honderd ossen blazen honderd
laatste adems uit. De stomme dieren wisten wat er
volgens zou.' schrijft M. in de Woutergeschiedenis
(Idee 1088, vw VII,. 22).

Hooft, Pieter Cornelis-, Amsterdam 1581– Den Haag
1647, prozaschrijver en dichter. In 1609 werd hi'
door Maurits benoemd tot drost van Muiden, bal'uw van Gooiland en hoofofficier van Weesp. In 1610
trouwde hi' met Christina van Erp. Nadat zijn
vrouw in 1824 was overleden, huwde hi' in 1827
Eleonora Hellemans, weduwe Bartelotti. De zomers
bracht Hooft door op het Muiderslot, dat weldra
een ontmoetingsplaats werd voor letterkundigen,
die met de Muiderkring worden aangeduid.
Zijn hoofdwerk, de NederlandscheHistorien (zo `boeken', Amsterdam, 1642), is in de stijl van Tacitus geschreven.
M. hield niet van Hooft en van de Muiderkring. In
Idee 124o schrijft hi':
Vat er van de q verlustigingen» op 't Muiders slot tot
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ons kwam, boezemt my geen hoog denkbeeld in van 't
zielevoedsel waarmee Hooft en z'n geestverwanten tevreden waren in hun Onverlustigde uurtjes. Ik weet
zeer goed dat velen hierover anders denken of liever
dat velen zich nog altyd opdringen, fyn geestelyk levensgenot te vinden in 't gerymel en de redekavelin-

(vw vn, p. 464)
In Idee731 schrijft hi' over Hooft:
gen van den oMuiderkring».'

`Deze boekenmaker levert een der duidelykste voorbeelden van de apigheid die zovelen bederft. Niet alleen schreef hy 'n croustilleus latyn-hollands – z'n
frasen lyken op geschroeid leer – niet alleen bootste hy
den styl van Tacitus na – zegge: diens schryfmanier,
een groot verschil! – een testimonium paupertatis dat
hem, N.B. door onze hoog-en zeer-geleerde letterbeotiers als verdienste is aangerekend, maar hy vond er
geen bezwaar in, hele volzinnen onveranderd over te
nemen, en dus brutaal te stelen, zodat eigenlyk welbeschouwd, Tacitus medewerker is geweest aan de oNederlandse Historien». Dat droomde de man niet, toen
hy z'n boekjen over de Germanen schreef!'

(vw iv, p.

455-456)

In Idee 1o17 vergelijkt hi' de Nederlandsche Historien
met Tacitus' Historiae, en laat aan de hand van een
groot aantal door Hooft bijna letterlijk overgeschrevenpassages uit de Histori ae, zien 'hoe vreemd er
soms is omgegaan met het begrip: oorspronkelykheid' (vw vi, p. 302-305.) *Vondel

Hoogeveen, H.J.-,1795-1849, vanaf 1844 lid van de
Raad van India. Bij DD. ' S benoeming tot commies te
Poerworedjo (Bagalen) in 1846, schrijft Hoogeveen
aangouverneur-eneraal
Rochussen, dat DD. te
g
knap is voor die betrekking, en dat `er beter party
van hem kan wordengetrokken' (mei 1846, vw viii,
P. 679).
In Mimi's dagboekaantekeningen van 14 december
1872 lezen we over de hulp en raad die Hoogeveen
DD. gaf bij diens plaatsing te Krawang in 1845 en
Bagelen in 1846 (vw xv, p. 515-518).

Hoogeveen, Hendrik Jeronimus Christiaan-, 18231881, zoon van de voorgaande en Maria Johanna van
Zeyl (180o-1854), werd in 1845 tweede commies bij
de Directie der Producten en Civiele Magazijnen en
van 2 mei 1855 tot 28 juni 1856 adjunct-secretaris
vangouverneur-generaal Duymaer van Twist. Op io
mei 1866 werd hi' resident van Batavia. Hoogeveen
behoorde in deperioden 1839-1842 en 1844-1846 tot
DD. ' S vriendenkring. *kabinetsmissive

Hooglied, het-, bock van het Oude Testament, toegeschreven aan koning *Salomo. In de Minnebrieven
vraagt M. aan Fancy:
`Moet ik u noemen met namen uit het Hooglied, u, de
donkerkleurige Sulamite? Zyt gy de lelie van Saron, of
de narcis in het dal?' [Hooglied 2:1]. Moet ik uw hals
omvatten met den linkerarm, om u te strelen met
myn rechterhand? [Hooglied 2:6].'

(vw II, p. 23)
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In de Woutergeschiedenis zingt de `liereman' een
`tekst uit Salomo'sprachtig Hooglied' (Idee io49d,
vw vI, P. 437), d.i. Hooglied 3:3. "straatlied
Hoogmoed, M. schrijft verscheidene malen dat hi'
hoogmoedig is. H i' gebruikt het woord hoogmoed
echter in een andere betekenis dan degebruikelijke;
bij hem is hoogmoed letterlijk de moed om hoog te
staan, het durven nemen van risico's:
`G..) als ik zeg dat ik tracht naar hoogmoed, en naar 't
recht om hoogmoedig te wezen, dan bedoel ik daarmee
niet zo'n domme, leerlingachtige, ultra-christelyke, eigengerechtige, zelfgenoegzame jongensverwaandheid.' (Idee 133, VW II, p. 336)

Idee zzo luidt: 'De hoogste graad van moed is hoogmoed.'(vw II, P . 434). Hi' vindt het niet terecht dat
men hem hoogmoed verwijt. Immers, hoogmoed is
nodig om daden te stellen. In een brief aan Mimi
d.d. 27-28 juli 1863 let hi' dit aan de hand van een
voorbeeld uit:
`-«Wie zal die bres bestormen?»
-«Ik».
-«Die man is hoogmoedig!»
0 zeker, hy is hoogmoedig – zyn gemoed staat hoog
en hy heeft den moed zich zelf hoog te stellen. Doch
als men hem hoogmoed toekent als verwyt, dan vorder
ik dat men wachte tot hy vreest en weigert te doen wat
hy zeide. Maar dan is er geen kwestie van hoogmoed
meer, dan zou 't verwyt luiden: «je was een Jaffe, gemeene, leugenaar, een grootspreker, een bedrieger.»'
(vw xi, p. 171)
*H.A. des Amorie van der Hoeven "nederigheid

Horatii, drie broers uit hetgeslacht Horatius te Rome
onder koning Tullus Hostilius, volgens de legende
derde koning van Rome, zou van 679 tot 640 v.Chr.
geregeerd hebben. De broers wonnen de oorlog tegen Alba Longa door het gevecht met de drie Albaanse Curiatii aan tegaan. Hierbij sneuvelden twee

broers, de derde veinsde te vluchten en doodde de
Curiatii dal voor een. Op dit beroemde verhaal wijst
M. in de aantekeningen bij de Millioenen-studien (vw
v, p. 315). *Camille
Horatius Flaccus, Quintus-, 65-8 v.Chr., Romeins
dichter, geb. in Venusia (Apulie). Bekend werd zijn
ArsPoetica. DD. heeft zich bij de keuze van het ps.
Multatuli wellicht laten inspireren door door vers
413 van Horatius' ArsPoetica ( "Multatuli). In Idee
1262 noemt M. de tocht met de trekschuit van Aricia
naar Feronia uit het vijfde hekeldicht van Horatius
`alleraardigst, en... hollands'. `Zelfs kikkers en mugen – 't was 'n nachtschuit – ontbreken niet aan de
g
stoffering' (vw vii, p. 576). In Idee 1264 vertelt hi'
dat er volgens Horatius getwist en gevochten werd
om eenplaats in de trekschuit. De schipper werd
verweten dat hi' wel driehonderd mensen een plaats
wilde verkopen, wat echter niet doorging. M. gaat
vervolgens in op het commentaar op deze passage
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van *Casaubonus in diens De satyrica Graecorum poesi
et Romanorum satira. Casaubonus schrijft dat de rederij gedwongen werd een bijschuit te leveren. M. vervolt dat de `vernuftige' "Justus Lipsius 'de goedheidgehad [heeft] deze zaak tot zekeren graad van
helderheid te brengen door ze niet aan te roeren in
z'n Antiquarium lectionum libri v (...). Ook in z'n Epistolae selectae spreekt die schryver geen woord over
achterblyvers.' (vw vii, p. 582-583).
In Idee 1265 schrijft hi' dat Horatius meer dan de
meeste anderen 'den moed natuurlyk te zyn en te beschryven wat-i waarnam of ondervond.' (vw via, p.
586). In de Max Havelaar vinden we in het vijftiende
hoofdstuk enkele woorden uit Horatius' Oden(Carmina iii:3):
Veg met al wat herinnert aan Horatius' justum ac
tenacem [Lat. rechtvaardig en volhardend]! Trompetten bier, en scherp gekletter van bekkenslag, en gesis
van vuurpylen, en gekras van valse snaren, en hier-endaar een waar woord, dat het mee insluipe als verboden waar, onder bedekking van zoveel getrommel en
zoveel gefluit!' (vw I, p. 216)
Verder citeert M. Horatius enkele malen (bijv. in
Over vryen arbeid, vw II, p. 258 en in de Millioenen-studien, vw v, p. ioi). *Charles Paul de Kock *Quo semel

Horeb, de-, de bergtop van de Sinai, waar Mozes van
God de Tien Geboden ontving (Exodus xxxiv). M.
bezocht deze streek op zijn tern refs uit Java in
1857. In het hoofdstuk `Bergpodzie' van zijn Millioenen-studien schrijft hi' hierover dat de Horeb hem
`verdrietig' maakte: 'Die kale, ruwe, naakte, domme
bergtop – hy had nooit iets gevoeld! – vertoonde
niets dat aan Almacht deed denken. Bombarie van
donder en bliksem... nu ja, kinderen zyn bang voor
rumoer.' (vw v, p. 27).

Horror vacui, (Lat. afschuw van het luchtledige) de
leerstelling van de oude natuurkundigen, dat er in
de natuur niets ledig kan zijn. Ook in onze ziel is er
horror vacui, schrijft M. in Idee 144, want `Gewoonlyk even we geen dwaling op, zonder daarvoor wel
en deugdelyk een andere dwaling in de plaats te
hebbengekregen.' (vw II, P- 377) . In Idee 464
spreekt hi' van horror vacui 'in ons gemoed' (vw in,
p. 224-225), en in Idee 1233 betoogt hi' dat deze natuurkundige leerstelling `zich ook in het zedelyke
alom openbaart', waarbij hi' verwijst naar bovengenoemde Ideeen(vw vii, P . 445).
Horsburgh, James-, u it ever van de *Indian Directory.
Hortense de Beauharnais, 03-1837, stiefdochter
van Napoleon, trouwde in 18o2 met Lodewijk, de latere koning van Holland. Haar zoon werd Keizer
Napoleon III. Zij beoefende de muziek en de dichtkunst en componeerde verschillende romances. Aan
haar wordt de melodie bij de tekst 'Le Beau Dunois'
van A. de Laborde toegeschreven. Het lied werd ge-
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zongen in de schouwburg tijdens Napoleons bezoek
aan Amsterdam.
M. spreekt in de Woutergeschiedenis van de `lyzige
melodie dapperen
van den
Dunois''("J. de Dunois)
en van `koningin Hortense's prachtstuk' (Idee 1179a,
vw VII,. 249 en 251). Een 'one kanarie van *Ornis
kon de melodie ook al fluiten, lezen we in Idee438
(VW II,. 639).
De tekst van het lied is integraal afgedrukt in H.H.J.
de Leeuwe, 'Multatuli en de muziek iii' in Over Multatuli, 1991, nr. 27, p. 42-43.
Hossen, elkaar arm aan arm vasthoudend, in een rij
springend en dansend voortgaan. In Idee 1156 bekritiseert M. de bewering van sommige archeologen
dat het 'hossen' enkele tientallen jaren geleden in
Rotterdam was uitgevonden. Vol ens M. is het hossen al zo oud als de wereld:
`De welbekende Cherub die de voorvader is van alle
deurwaarders, hoste Adam en Eva 't Paradys uit. Kalb
hoste z'n broer Abel den dood in. De kinderen der
oreuzen» hosten de kinderen Gods. God-zelf hoste
het hele menselyk geslacht - op acht man na - te water. Israel hoste Kanaan, en wel op hoog bevel. Assyrie,
Medie, Perzie, Syrie, Egypte, Arabie... alles hoste. Grieken en Romeinen hosten. Keizers en koningen hosten
de Volkeren. Volken hosten koningen, keizers, en elkander. Amerika host Europa. Europa host Indie,
dat... niet eens klagen mag, want het begOn!'
Het vinden van een verklaring waarom het hossen
al zo oud is, is niet moeilijk, aldus m.: 'Alles streeft
naar uitbreiding, en by mangel aan mogelykheid
daartoe, naar verplaatsing.' (vw vii,. 168-169).
Hotel,

1. "Bijbelhotel
2. Hotel KOnig von Preussen te *Kassel
3. Hotel Marechal de Turenne, te 's-Gravenhage, op
de hoek van de Lange Houtstraat en de Casuaristraat. Hier logeerde DD. tijdens zijn verlof in 1852
en 1861. In die tijd was "Fiihri de eigenaar. Tijdens
het laatste verlof raakte DD. er met baron Van den
Hoevell en drie leerlingen van de kostschool
Noorthey in een geanimeerd gesprek (vw x, p. 417).
4. Hotel Multatuli, Mainzerstrasse 255 in "NiederIngelheim. M.'s laatste woonhuis "Auf der Steig
werd in 1953 tot een hotel omgebouwd (Atte Jongstra, De Multatulianen,1985, p. 226-230). In 1963 bezocht W.F. Hermans dit hotel. Hi'j deed hierover
verslag in zijn 'Hotel Multatuli', opgenomen in Het
Sadistische universum (dl. 1, Amsterdam, )964)5. Hotel 't Rondeel, Doelenstraat te Amsterdam,
thans Hotel de l'Europe. M. logeerde er voor het
eerst in augustus 1863 (brief aan Mimi d.d. 9-10 augustus 1863, vw xi, p. 215). Later logeerde hi' er wel
tijdens zijn lezingentournees.
6. Het Poolsche Koffiehuis, logement en drinkgelegenheid in de Kalverstraat 15-17 te Amsterdam, de
uitbater was *Hermanus Mijnhardt. Droogstoppel
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verbleef er regelmatig en schreef daar zijn brief aan
Ludwig Stern (Max Havelaar, vw I,p. 21 en p. 233). M.
letg
in noot 2 (1881) bijx de Ma Havelaar uit dat dit
koffiehuis `vooral 'n verzamelpunt voor zekere klasse van beursgangers.' was (vw 1, p. 3o9). Hijzelflogeerde er in november-december 1859, tijdens zijn
onderhandelingen met "J. van Lennep (vw x, p.138
enp.174). Vanaf maart 1860 verblijft hi' er opnieuw:
`Hetpubliekje in dat koffiehuis is heel vriendelijk.
Iedereen kent mij' (brief aan Tine, 27 maart 1860,
vw x,p. 423). Op 2 mei schrijft hi' Tine: `De menschen hier (P.K.) zijn allerliefst, ik kan 't niet genoeg
roemen. Maar 't slot is toch betalen!'(vw x, P. 434).
In september 1861 is het koffiehuis nog steeds zijn
adres in Amsterdam. Aan Mimi schrijft hi' op 13 augustus 1864 dat hi' de Minnebri even gedurende zijn
verblijf aldaar schreef (vw xi, p. 361).
7. Rotterdamsch Hotel, een eenvoudig hotel te Weltevreden(Java). M. logeerde er enkele malen na de
Lebak-affaire (Lit. Paul van 't Veer, Het Leven van Multatuli, 1979, p. 354 en p. 38o).
8. Hotel de Toelast te 's-Gravenhag,
e op de hoek van
Achterom en Groenmarkt, `waar de vooraad vanerechten waarlyk to en grOter onbescheidenheid bestand is, dan ik nodig heb me te veroorloven', aldus
M. in Over Specialiteiten (vw v, P . 496). Hi' vertoefde er
o.a. tijdens zijn onderhandelingen met minister
*Rochussen in 1868 (vw xi',. 692). De rekening
(f woo, waarvanf 200 betaald) bleef hem tot in 1878
achtervolgen ("Zuur).
9. Hotel Weimer, aan de Spaanse Kade te Rotterdam. In februari 1862 bood M. hier zijn bewijsstukken uit de Max Havelaar ter inzage (ingezonden stuk
van M. in de NRC, VW X, p. 399). Ook tijdens zijn lezingentournees in de jaren 1878-1881 logeerde hij regelmatig in dit hotel (zie bijv. vw xix, p. 42 en vw
xx,P. 175).
Rotterdam 1855 Colony 1930, zoon van Jacques Cornelus Paulus
Hotz en GeertruidaJohanna Amalia Pino Post. Directeur van de te Londengevestigde handelsvereniging J.C.P. Hotz & Son (met een filiaal in Rotterdam). Later werd hi' Nederlands consulair ambtenaar te Beiroet.
M. maaktegrote indruk op Albert Hotz, toen hi' ti'dens een bezoek aan de familie Hotz voor Albert en
een vriendje een `Lijst van dieren in de menagerie
van den Heeren AlbertusJanusius en Comp.' samenstelde, waarschijnlijk bedoeld als beschrijving bij Albertspostzegelverzameling. Deze humoristische
list beschrijvingen (nr 1: '1 Papagaai die op de koord
danst.', nr. 2. '1 reiger met hangooren.', nr. 3/4 '2
slangen zonder staart.' etc.) werd in 1904 door W.G.
van Nouhuys met een inleiding van Albert Hotz, gepubliceerd in De Amsterdammer (24 januari, vw xi, p.

Hotz, Albert Paulus Hermanus-,

132-136).

Albert Hotz bezocht M. in Rotterdam tijdens diens
voordrachtentournee in 1880. M. schrijft Mimi over

HOTZ – HOUWINK

hem: 'Albert maakte op my 'n hoogst aangenamen indruk. Hy is zeer gedistingeerd van voorkomen en
manieren.'(io januari, vw xx, p. 193).

Hotz,Jacques Cornelus Paulus-, Den Haag 1 834 –
Rotterdam 1875, fabrikant en koopman, eigenaar
van de ijzergieterij De Prins van Oranje in Den
Haag, later consul-generaal van Honduras, vader
van bovengenoemde. Hi' huwde op 7 februari 1854
met GeertruidaJohanna Amalia Pino Post (18341912). Ruimdenkend mens, vriend van M., bij wie M.
en Mimi welkom waren. M. logeerde er o.a. in 1863
met Edu (vw xi,p. 76). In 1870 en 1874 geeft Hotz
Hermans, De raadselachtige Multatuli,
(
Edugeld W.F.
ze druk 1987, p. io6, 146, 158). Ook in 1878 was M. regelmatig te gast bij de familie Hotz (vw )(Ix, P . 447
en499).
M. schreef hem in januari 1864 een zeer uitvoerige
brief over het `welzyn des Volks' die, in uitgebreide
engewijzigde vorm, als Idee 451 in druk verscheen
(brief van 19 januari 1864, vw xi, p. 255-287; vw iii,
p. 75-148; "welzijn des yolks).
(Lit. J. Kortenhorst, Multatuli en Hotz, Den Haag,
1964; herdrukt als nr. yin in de reeks Geschriften van
het Multatuli-Genootschap, s.1.4966)

Houbraken, Arnold-0660-1719, Nederlands schilder. In Idee io6ob en io6iprijst M. zijn gravures bij
hetgedicht `Zedelessen uit d'oude Verdichtszelen'
van *Lucas Rotgans (vw vi,p. 618-627).

Houdin,Jean Eugene Robert-9 1805-1873, goochelaar. *Oosterzee

Houten,Jan van-, ps. van "Jan ten Brink.
Houten, Samuel van-9 1837-1930, vooruitstrevend liberaal Kamerlid, verantwoordelijk voor de Wet op
de Kinderarbeid(1874). In 1896 ontwierp hi' als minister van Binnenlandse Zaken (1894-1897) een nieuwe Kieswet. Auteur van Bijdragen tot den strijd over
God, Eigendom en F amilie (Haarlem, 1878).
In de Divagatien bespreekt M. een stuk van Van Houten uit Het Noorden van 6 mei 1870, waarin deze beweert dat er 'in beginseP geen verschil bestaat
tussen M. en de liberalen. M. schrijft dat dit ook
geldt voor de conservatieven: het verschil tussen
hem en de andere liberalen en de conservatieven is
namelijk het moment waarop plannen uitgevoerd
worden:
`Andere liberalen zeggen my: oWy zyn het in beginsel
met u eens; daar moet het heen, maar laten wy dat aan
onze kinderen overlaten.» En de conservatieven: «Wat
gy wilt is goed, maar voor onze kleinkinderen, of over
een of twee eeuwen».' (vw v, p. 332)
M. las bovengenoemd boek van Van Houten tijdens
zijn lezingentournee in 1878. Hi' schrijft Mimi erover:
`Het komt me voor dat-i [Van Houten] goede ideen
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heeft, en soms ze goed weet uittedrukken. Maar 't geheel stinkt naar de Akademie. (...) V.H. weet, als
schryver, niet te boeien, vooral doordat-i (akademie!)
altyd aanhaalt. (...) 't Is waarlyk voor iemand dien-i
overslaaf(my, bij v.) om groots te worden. Men vindt
Jan Klaasen & z'n grootmoeder in dat boek. Ellendig
dat velen zoo iets voorgeleerd werk aannemen! Maar
dat er ook goeds in is van hemzelf, moet ik erkennen.
Maar er blykt dat-i daarmee z'n boek niet heeft weten
te vullen.' (brief van 6 april 1878, vw xix, p. 441)
In een brief aan D.R. Mansholt d.d. 31 oktober 1881
noemt M. Van Houtens houding tegenover het gedwongen afleggen van de eed 'lam' (vw xxi, p. 513-

514).
Houtman, Cornelis de-, ca. 1565-1599, geb. te Gouda, verwierf in 1592-1593 in Portugal inlichtingen
over de handel op Indie, waarna hi' in 1595-1597 samen met zijn broer Frederik (1571-1627) met vier
schepen de eerste Nederlandse reis naar Oost-Indie
maakte. Hi' ankerde op 22 juni 1596 voor Bantam,
werdgevangen genomen, maar later losgekocht.
Hi' kwam tot Lombok met nog slechts negentig van
de tweehonderdvijftig man. Op zijn tweede tocht
werd hi' voor Atjeh op zijn schip door inboorlingen
vermoord.
De uitdrukking 'Van Houtman af, voor zaken met
een lane traditie in Nederlands-Indie, komt re elmatig in M.'s werken voor, bijv. in het eerste memorandum van M. aan Duymaer van Twist:
`Van Houtman of tot Uwe Excellentie toe heeft het Nederlandsch bestuur in Indie zich gekenmerkt door lafhartigheid jegens sterken geweldenarij jegens
zwakken door laagheid, hebzucht, trouwbreuk jegens
alien!' (vw ix, p. 609)

Houwink Gzn., Jan-9 1833-1907, geb. te Sneek, getrouwd met PetronellaJohanna Peeters (1838-1918),
handelaar in wijnen en gedistilleerd, lid van de vrijmetselaarsloge Concordia Res Parva Crescunt in
zijn geboortestad. In 1868 behoorde hi' tot de initiatiefnemers van hetplan om M. financieel te steunen
door hem voor een serie voordrachten te Sneek en elders in Friesland uit te nodigen ("Sneek). Tijdens
deze lezingentournee logeerde M. bij Houwink.
Een jaar later logeerde M.'s zoon Edu enkele dagen
bij de familie Houwink (vw xiii,p. 428). In hetzelfde jaar vroeg M. Houwink een bedrag van f i5oo om
rustig te kunnen werken en zijn Ideeen te kunnen
publiceren (brief zo oktober 1869, vw mil, p. 654657). Na diens weigering verzocht M. nogmaals om
geld; met f 5oo of desnoodsf3oo nam hij ook genoegen (brief van 29 oktober 1869, vw xiii, p. 666). M.
beklaagde zich er in een brief aan Max Rooses d.d.
12 november 1869 over dat men in Friesland zijn beloften om hem financieel te steunen, niet was nagekomen (vw mil. 680). Het contact met de familie
Houwink werd verbroken.

HOVEKER — HUEBNER
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Iiiiveker, Henricus-,1807-1889, boekhandelaar-uitgever to Amsterdam, behoorde sedert 1836 tot de Afgescheidenen, maar keerde later terug naar de Nederlands Hervormde kerk en streed tegen de modernen en daarna tegen de Dolerenden. Hij gaf veel kerkelijke strijdschriften uit. *Elberfeldse wezen
Hovelingen en courtisanes van de tegenspoed, zo
noemt M. in de Minnebrieven de `weinigen die hem
hartelyk aanhangen':
`Hen dank ik voor de trouw aan 't heilig recht, hen de
edele hovelingen en ocourtisanes» van den tegenspoed! Hen, wie ik niet hoef to zeggen, dat ik niet

klaag, wyl hun liefde en trouw ruimschoots opweegt
teen
de schandelyke desertie van 't gros der natie.'
g
(vw ii, p.165)

Hoyle, Edmond-, 1672-1769, auteur van Short Treatments of thegame ofwhist (1742). In een betoog over
het kiesstelsel in Nederland (Idee 133, vw II,p. 350y 'President van den Haarlemmer
35 2) voert M. Hole,
Whistclub' en "Mingaud, 'President van den Haarlemmer Biljartclub', als personages op. Zij helpen
hem bij het opsporen van de fouten die de Nederlandsepolitiek in de keuze van de afgevaardigden
maakt. In een noot bij dit Idee schrijft hi' over bovengenoemd bock van Hoyle:

Haard, 1893, p.167; VW VIII, p. 397-398) een anekdote

over Tine, die in 1855 haar nicht bezocht toen ze het
thuis niet langer kon uithouden (`Dekker is een duivel!). Zij had net de aanhef van een brief aan haar
mangeschreven nieve Engel!') toen deze binnenkwam en het binnen de kortste tijd een gezellige
avond werd. `Opgewekt, vrolijk, gelukkig, reden
Tine en haar man, in de beste harmonie, samen
weg'.
Hucht, Guillaume LouisJacques (Willem) van
der-, 1812-1874, echgenoot van Sara Johanna Pen
(1811-1844). Hi' exploiteerde op Parakan Salak een
half theeland. In 1844-1845 verloor hi' zijn vrouw en
zijn twee dochters. In het voorjaar van 1845 raakte
hi' bevriend met M. ("Salak). In 1848 hertrouwde hi'
met Mary Pryce (1830-1894). Terug in Nederland
werd hi' lid van de Tweede Kamer en vriend van minister Rochussen. M. ontmoette hem ten huize van
J
J. van Lennep. Van der Hucht bood hem, uit naam
van Rochussen, een `eervolle lucratieve en winstgevende betrekking in de West' aan (noot bij Idee 942,
vw VI,p. 377), wanneer hi' de Max Havelaar niet zou
laten verschijnen (25 november 1859, vw x, p. 137).
M. heeft hem daarop 'de deur uitgevloeke (zie zijn
brief aan V. Bruinsma d.d. ii februari 1880, vw xx, p.
24). *Scotsman
3

Nog heden worth zeker werkje dat by over dit spel
schreef, dikwyls geraadpleegd, vooral in Engeland.
Hoyle heeft door zyn zeer nauwkeurige kansberekening het whisten verheven tot 'n studie, en ging hier-

spel behandelende – veel
professor *Edgar
uinet, die in z'n zogenaamd wetenschappelyk werk
Q

by – schoon slechts een

wetenschappelyker to werk dan byv.

over de probabiliteitsleer, de wetenschap als een spelletje behandelde.' (vw II, p. 678)

Hubrecht, H.F.R.-9 1844-1926, directeur van de
Amsterdamse Handelsschool, van 1910 tot 1918
vrijzinnig lid van de Tweede Kamer en stichter
van het Koloniaal Instituut en van het Aardrijkskundig Genootschap. Hi' hielp "E.J. Potgieter bij
diensgeldinzamelingsactie voor Tine en de kinderen.
Hucht, Albertus van der-,1762-1812, geb. in Zierikzee, militair, zoon van Nicolaas van der Hucht (15
maart 1714 — 21 oktober 1767) beurtschipper op Middelburg, en Wilhelmina Elisabeth Dona (1730-1790).
Hi' trouwde op 15 juli 1879 in Geldermalsen met Carolina Frederika van Wijnbergen (1771-1842), een
zuster van Tine'sgrootvader. Hi' sneuvelde op een
tocht naar Rusland.
Hucht, Alexandrina Albertina van der-91802-1878,
trouwde op 27 maart 1829 met *Pieter Holle (18041844) en vertrok met hem in 1843 naar Java. Zij overTeed in Batavia.
R.A. van Sandickgeeft in `Duivel of en el' (Eigen

Hucht, Jan Pieter van der-0797-1846, trouwde in
oktober 1823 met Johanna Constantia Wilhelmina
Lulofs(1796-1856), neef en voogd van Everdina
(Tine) van Wijnbergen. In 1837 nam hi' Tine en haar
zusters in zijn gezin

op; in 1845 vertrok Van der

Hucht met het helegezin naar Indie, waar zijn
broer Willem beheerder was van de koffie- en theeonderneming op Parakan Salak in de Preanger.
Toen de spanningen door haar omgang met DD. op
Parakan Salak hoog opliepen, vertrok Tine met haar
jongste zuster naar DD. ' S vriend "John Obdam in Tjandjoer, bij wie ze tot haar huwelijk op to apri11846
logeerde.

i

Huebner, Friedrich Markus-, Dresden 1886 — Amsterdam 1964, Duits kunsthistoricus en schrijver
van romans, lyrische poezie, novellen en essays. Hi'
publiceerde in De Stem van 1926 Org. 6, p. 813-840 en
915-936) het toneelstuk `Nichts ist ganz wahr!' over
M. Het stuk is opgebouwd uit drie bedrijven (Brussel, Amsterdam en Den Haag); elk bedrijf geeft een
belangrijke gebeurtenis uit M.'s leven weer. Het eerste bedrijf gaat over de voltooiing van de Max Havelaar, het tweede bedrijf over de afwijzing van het
boek in Nederland en het derde bedrijf over de definitieve scheiding van Tine.
Het stuk werd in 1927 door Simon Koster in het Nederlands vertaald onder de titel `Niets isgeheel
waar' (Amsterdam). Voor zover bekend is het stuk
nooit opgevoerd.
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HUGO — HUISMAN

Hugo, Victor Marie-, Besancon 1802 — Parijs 1885,
dichter, toneel- en romanschrijver, leider van de
Franse Romantiek, o.a. door zijn drama Hernani
(1827). In 1866 verscheen de sociale roman Les travailleurs de la mer. Hugo werd vooral bekend door zijn romans Notre Dame de P aris (1831), La Legende des sciecles (4
dln., 1859-1883) en Les Miserables (io dln., 1862). Vanwee zijn felle geschriften teen Napoleon iii, werd
hi' na de staatsgreep in 1851 op de proscriptielijst gezet. Hi' week uit naar Belie, vervolgens naar Jersey
en uiteindelijk naar Guernsey. In 1858 werd hem
amnestie verleend, maar hi' bleef nog tot 1870 op
Guernsey. Na zijn terugkomst in Frankrijk was hi'
politiek actief tot hi' in 1872 bij de verkiezingen als
kandidaat voor Parijs geen meerderheid verkreeg.
M. valt Hugo herhaaldelijk aan in zijn werk. De populariteit van diens werken getuigt van de wansmaak van de lezers. In Idee 284 maakt hi' een toespeling op Hugo's Les Miserables, wanneer hi' over de
toekomstige geschiedschrijving schrijft: 'Jammer
dat Victor Hugo den juisten titel die er passen zou
op zulke geschiedenis heeft weggekaapt, om dien te
maken tot uithangbord voor 'n roman.' (vw ii, p.
479). In een noot bij dit Idee lezen we over Hugo's
roman, die m.(nog) niet gelezen had toen hi' bovenstaand Idee schreef:
qk meende dat de schryver daarin oEllendelingen»
tentoonstelde, van de soort die my stoorden in m'n
arbeid. Toen ik later 't vod las (...) bemerkte ik dat ik
me vergist had. Tot m'n groot genoegen ontwaar ik
thans dat het fabriekmerk van den faiseur Victor Hugo
zeer aan 't dalen is.' (vw ii, p. loo; cf. Idee 285,

vw II, p.

479)
De staatsgreep in 1851

bracht veel goeds voor Hugo,
aldus M. in de Causerieen:

je maar van 'n kunstminnende hollandse koningin.'
(VW VII,. 225).

Huisde, Van-, personage uit *V orstenschool, een van de
heren van het hof. Hi' is de eigenlijke aanstichter
van de intrige; door zijn toedoen wordt de onschuldie naaister *Hanna in opspraak gebracht. Koningin Louise rehabiliteert haar en dwingt Van Huisde
voor het meisje te knielen.

Huisdominee, personage uit de Woutergeschiedenis. De fam. Pieterse nodigt hem uit om Wouter
flink onder handen te nemen vanwege diens "Ro, p. 618
vw
II
verslied (Idee413,
e.v.). De man
was een
`beunhaas', aldus M. hi' `behoorde namelyk tot de
klasse der katechiseermeesters en krankbezoekers,
en stond tot 'n wezenlyken dominee, als 'n likdoomsnyder tot 'n geneesheer.' (Idee 413, VW H, p. 618).
Voor zijn bezoek had frouw
juf
Pieterse een `schoon
jak' aangedaan, had Stoffel pijpen klaargelegd en
waren de meisjes de deur uitgestuurd, `daar huisdomineegeweldig met de armen slingerde als er indruk nodig was, en ze [juffrouw Pieterse en Stoffell
dus voorzagen dat er behoefte wezen zou aan ruimte'.
Al snel na zijn komst wordt duidelijk dat de huisdominee dronken is. Hi' ziet Wouter voor een meisje
aan en beschuldig t Juffrouw Las
p van `hoereren met
koningen'. Stoffel werkt hem de trap of naar buiten,
`en leverde 'm over aan de straatjongens die terstond 'n liedjen op hem maakten, vol prikkelslangen en jenever'.

Huisduinen, dorp in Noord-Holland, dat in de loop

versleten. Niemand zingt of leest de Chansons des rues et

der eeuwen sterkgeteisterd werd door stormvloeden. Bij zijn bezoek aan Amsterdam was Napoleon
op een gegeven moment verdiept 'in den platten
grond der vestingwerken te Huisduinen', aldus M.
in Idee ii8ia (vw vii,. 257). "Kijkduin

des bois. Men begint vry algemeen de Miserables nogal
miserabel te vinden. Les legendes des siecles beginnen vry

Huisman, Hendrik Hendricus-, 13 maart 1821– 6 fe-

`Niemand – na Napoleon zelf altoos – heeft aan den
coup d'etat zoveel te danken als die verzen- en phrasenmaker par excellence. De Notre-Dame de Paris is wat

legendair te worden. Wat zou den kleinen schreeuwer
resten als by geen exile was?' (vw iv, p.137)
"Copp& "It6musat-Gravier

de Vergennes *illustra-

ties

Huis ten Bosch, het-, paleis aan het einde van het
Haase Bos te Den Haag. Het werd gebouwd voor
Amalia van Solms in 1644-1652 en was ontworpen
door Pieter Post. Het werd bewoond door Willem iv
en v. In 1798 werd het gebruikt als gevangenis voor
22 leden van de Nationale Vergadering. In i8o5
werd het hetpaleis van Schimmelpenninck; in 1806
van koning Lodewijk; in 181.0 van gouverneur-generaal Lebrun; in 1813 van koning Willem I en in M.'s
tijd van koningin "Sophie F.M. van Wiirttemberg.
In een noot bij Idee 658 merkt M. bitter op dat Huis
ten Bosch openstaat `voor den vreemdeling' (vw iv,
p. 688), in Idee 1175 noemt hi' het 'het buitenplaats

bruari 1873, godsdienstonderwijzer bij de Nederlands Hervormde Kerk, vriend en correspondent
van M. Hi' had een zwakke gezondheid en een lichamelijkgebrek (hoe rug). In 1854 kon hi' zijn ondogmatische overtuiging niet langer loochenen en nam,
met een `Adres'gericht aan de Amsterdamse kerkeraad, ontslag. Hierna probeerde hi' als boekhandelaar aan de kost te komen; van zijn vrienden kreeg
hi'j omstreeks 186o een linieermachine met knecht
tot zijn beschikking. Hi ' kon echter nauwelijks
werk vinden. In 1858 was Huisman nog enige tijd secretaris van de eerste Vrije Godsdienstige Gemeente
in ons land.
Vanaf 1859 was hi' secretaris en vanafi867 tot zijn
dood voorzitter van de vereniging De Dageraad ("De
Dageraad 2). In het tijdschrift De Dageraad ("De Dagraad 1) vestigde hi' de aandacht op de toestand van
de arbeiders en meende dat de vereniging ook in het
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belang van de handwerksman zou moeten optreden. In augustus 1867 stond hi' aan het hoofd van
een afvaardiging van De Dageraad, die naar de algemene vergadering van de Maatschappij tot nut van
denJavaan in Arnhem ging. In 1869 speelde hi' een
rol in de arbeidersbeweging (de Eerste Internationale in Nederland).
Enkele vanpseudoniemen waaronder hi' onder
meer in De Dageraad, Het Stuiverblad en De Toekomst
ubliceerde zijn: Timotheus (onder deze naam door
P
NI.genoemd als een van de mannen die `smaad kan
verdragen om den wille der waarheid' in Idee 482,
vw iii,p. 230), Esopus, 3x3 en Sentot.
Onder hetps. Philoverax schreef hi' in 1861 het vlugschrift Nederland en Max Havelaar, met de aansporing
M. kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer in
alle districten, onder het motto: Tuares agitur (over
uw zaak wordtgehandeld). Het werd uitgegeven
door "F.C. Giinst. In 1869 publiceerde hi' onder dit
ps. Des verstokten Ninevieten. Open zendbrief aan Dr. jona
C. Zaalberg, Modern profeet en godgeleerde (eveneens uitgegeven door Giinst). De brochure is opgedragen
aan 'dengrooten dichter en denker Eduard Douwes
Dekker(Multatuli)' en bevat op p. 15-17 een verslag
van een brand op 26 maart 1869 waarbij zijn boeken
en brieven van M. verlorengingen: 'Die werken en
hetportret van den auteur, waren een geschenk van
hem aan mij, en hadden benevens zijne brieven, althans voor mij, een onschatbare waarde, en ik had
die voorgeen prijs ter wereld willen afstaan.' (fragment opgenomen in vw xiii, p. 612).
Huisman richtte in 1865 met enkele anderen voor M.
de zolderkamer bij "d'Ablaing van Giessenburg in.
In augustus 1864 schrijft M. Mimi dat hi' die ochtend bezoek hadgehad van `een kromme kreupele
aamborstige katechiseermeester', die `dood arm' is.
`Hy is op straat gezet door de kerk, omdat-i 't geloof
nietgoed onderwees.' (vw xi, p. 365).
A.Jongstra noemt de trouw van Huisman 'die der
multatulianen': 'HU waarschuwt als er stukken tegen Multatuli verschijnen, stuurt knipsels op en
neemt het ook zelf in ingezonden stukken en artikelen voor zijn geestelijk leidsman op' (Multatulianen,
1985, p. 39-40) . *Duursma.

k In maart 1882 werd een circulaire rondgeHuldeblij,
stuurd, waarin `landgenooten' werden uitgenodigd
deel te nemen aan het `Huldeblijk aan Multatuli'.
Een commissie, bestaande uit de heren "J. Versluys,
S.J. Bouberg Wilson, *F. van der Goes, "DJ. Korteweg, *W. Paap, Jan C. de Vos, "J.A. Roessingh van
Iterson en J. Ziircher, wilde met dit Huldeblijk M.'s
geldzorgen verlichten. Zij slaagde erin een bedrag
van f 22.500 in te zamelen, waarvoor een lijfrente
voor M. van 2400 mark en voor Mimi van moo mark
werdgekocht. Er restte een bedrag van 57oo (waarvanf 2.7oo nagekomen gelden uit Indie), dat M. contant ontving. Mimi heeft na M.'s dood haar lijfrente
genoten totdat de Duitse mark na de oorlog van

HULDEBLIJK — HUMOR

1914-1918 nauwelijks meer iets waard was.
Onder de zeventig ondertekenaars van het Huldeblijk
vonden
be
zich: *W.B. Bergsma. *P.A.M. Boele
van Hensbroek, "V.A. Bruinsma, "P.A.A. Collard,
*W. Doorenbos, *Engel Douwes Dekker , A.N.J. Fabius, "G.L. Funke, "A.J. le Gras, "J.H. de Haas, "J.N.
van Hall, *H. Hartog Heys van Zouteveen, "D.J.A. en
"J.M. Haspels, *B.H. Heldt, J. Israels, "R.J.A. Kallen". de Lan berg van den Bosch, "A.S. Kok , J. de Koo,*D.
ge, L. Leopold, *A.C. Loffelt, *D.R. Mansholt, J. van
Maurik, H.W. Mesdag, *M. Nijhoff, *W.A. Paap,
"M.T.H. Perelaer, "A. Pierson, 1.G. Robbers, "S.E.W.
Roorda van Eysinga, *F. Smit Kleine, "P.A. Tiele en
*C. Vosmaer.
Om deze actie niet te laten mislukken, zoals bij een
inzameling ("Multatuli-Commissie 3) in 187o-1871
wasgebeurd, besloot men de actie geheim te houden. Dit mislukte echter en een discussie barstte los
in de pers. De Maasbode, De Amsterdammer, De Middelburgsche Courant, Het Vaderland, Het Nieuws van de dag,
De Tijd, De Locomotief en het A IgemeenHandelsblad blijken felle tegenstanders van het plan.
M. toont zich teleurgesteld over de lijfrente:
`Zdker is 't dat het meer zal gelyken op 'n ouwemannig pensioentje dan op 'n schitterend huldeblyk. (...)
Ik weet nu precies wat ik in de oogen van al die geestverwanten waard ben. Het is die armzalige taxatie die
me grieft, en dit zou zoo blyven al kwam de finantieele
uitslag ten behoeve van 'n ander. (...) Dat het Huldebl.
my niet instaat stellen zougroote plannen uittevoeren
voorzag ik. Maar dat het ook in eenvoudig-burgerlyken zin zoo armzalig zou uitvallen, neen, dat had ik
niet gedacht! II( weet nu waaraan ik me te houden
heb. Laffe, flauwe ontzenuwende kappelmannige zuinigheid is nu de boodschap. Dat breekt me! Ilc heb nu
't zelfde inkomen (zegge met dat van mimi er by) als
toen ik 43 j aar geleden als 19 jarig jongetje klerk by de algemeene Rekenkamer te Batavia was. En toen gaf myn
vader er my 8o gl. smaands by! We weten nu wat toejuiching, opgang en god-onttronen in Holland waard
is!' (brief aan J.M. Haspels van 31 mei en 16 juni 1882,
vw xxii, p. 280-281; vw xxii, p. 298)
Enkele maanden later is hi' milder gestemd over het
Huldeblijk wanneer hi' J.M. Haspels schrijft:
"t Lykt ondankbaar als ik, wat den uitslag van dat Huldeblyk aangaat, verdrietig ben. (...) Maar de grief over
die mislukking wordt waarlyk verzacht door zooveel
offergeest en trouw als ik van sommigen ondervind,
waarondergy in de eerste plaats!' (27 oktober 1882, vw
xxii, P. 436)

Humboldt, Alexander, Freiherr von-0769-1859,
Duits natuuronderzoeker, auteur van Kosmos. Entwwfeiner Physischen W eltbeschreibung (5 dln., 18541862). Dit boek wordt door m.genoemd in Idee 177
*Waarheid in leg ende
(vw ii , p. 393). *con

Humor, In Idee 158 geeft M. de volgende definitie van
humor: `Humor is 't weer even van de Natuur, anders
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niet. (...) De Natuur zelve namelyk, is zeer humoristisch.Ja, zy alleen is humoristisch, en meer nog, ze is
altyd humoristisch. Dat zal ik straks aantonen. Wat
my humor noemen, is kopy daarvan' (vw ii, p. 383).
Over humor in de literatuur schrijft M. in Idee 10 2b
dat *Feith *Reimers, *Loots en *Tollens zich nooit
aan humor `vergrepen', *Wolff en Deken `den van
de twee althans' wel, "Loosjes `eventjes' en "Bilderdijk 'heel eventjes, byna niet, en altyd met God'. "Staring is volgens hem de meest humoristische auteur.
De humor van andere Nederlandse auteurs is niet
echt, vervolgt hij, want nagevolgd van buitenlandse
auteurs:
`G..) wie de duitse litteratuur wil leren kennen van
1760 af, tot... hm, hm... toe, moet zich 'n compleet stel
hollandse Letteroefeningen en Muzen-almanakken
aanschaffen. Daarin vindt men alles - neen, byna alles
- zo ongeveer tegen den tyd toen men 't in Duitsland
begon te vergeten.' (vw vi, p. 483-486)
"Saphir *illustraties
(Lit. over humor in M.'s geschriften: G. Stuiveling,
`Humor, Ironie en Sarcasme bij Multatuli', in: De
Lach in de Literatuur, Den Haag, 1955; als overdruk
verschenen in Geschriften van het Multatuli-Genootschap , no. II)

in de hoop dat dit woord zelf tot fraze zal verheven
worden, en dat nog na veel eeuwen deze of gene woordenkramer zal worden doodgeslagen met een verpletterend: «je redenering rydt op huurknollen... gelyk de
grote Multatuli zo wdl gezegd heeft.» Similia similibus! [Lat. = het gelijke door het gelijke]'

(Over Speciali-

teiten, vw v, P . 493)
In M.'s verlovingsbrieven aan Tine (oktober 1845 - apri11846; "verlovingstijd) komt het huwelijk meerdere malen ter sprake. Zijn gedachten
hieromtrent zijn bijzonder modern. Veel zaken met
betrekking tot het huwelijk zijn volgens hem te
zeer `omsluijerd': `reinheid wordt niet bewaard
door onwetendheid'(24-27 oktober, vw viii, p. 505).
Blijft men na het huwelijk elkander beminnen, 'clan
is ergeen band noodig. Zoo niet, dan is die band
drukkend, onmenschenlijk en immoreel' (5-8 november, vw viii,p. 526).
Op 26 maart schrijft hi' haar over de huwelijksnacht, die zij te "Tjikalong zullen doorbrengen:

Huwelijk,

`WU zullen te zamen theedrinken, en ik die anders
nog al stoutmoedig ben, zal er tegen opzien U eene
kus te geven. -Waarschij nlijk zullen wij beide verlegen zijn. (...) Schrijf mij eens goed, mijn Engel hoe gij
verkiest dat ik te Tjikalong omtrent U handel. Ik wil

Nederlands tijdschrift, opgericht in 1855 te Rotterdam. Het nam in 1865 een deel
van de 'Ideen van Butatuli' over, met een voorwoord
waarin M. als `nar van het Nederlandsche yolk'
worth omschreven( 1865, p. 103). In 1872 publiceerde
dit blad een anoniem artikel over talent, waarin de
auteur ervan aan M. schrijft dat hi' het publiek niet
moet verachten: het wil namelijk wel met M. `spreken, donderen, spotten, schreien', maar een gebrek
aan talent belemmert dit. M. reageert op dit stuk in
Idee ioio (vw vi, p. 290-291) en neemt het op in Idee
loll (vw vi, p. 291). In mei 1879 verscheen in het Humoristisch Album eenparodistische dialoog over Vorstenschool onder de titel Tosteschool' (vw XXV, p.
163-165).

Humoristisch Album,

Huronen, *Irokezen

spelt ook Hus) 1369-1415, Tsjechisch theoloog, Boheems Hervormer. Hi' verzette
zich onder meer tegen de aflaat en de pauselijke onfeilbaarheid. Op het Concilie van Konstanz (14141418) werd hi' veroordeeld en levend verbrand. *Ds.
Zaalberg vergelijkt zich ten onrechte met Huss,
schrijft M. in Idee 454, omdat hi' niet geleden had
als Huss (vw III, p. 22o). In Idee 1002 spreekt M. van
de smart en de miskenning van enkele historische
personen, onder wie Huss (vw vi, p. 272).

Huss, Johannes-, (M.

noch «niais» wezen door te groote beschroomdheid,
noch U krenken door te groote familiariteit. Geloof
mij dat uw wil op dit punt mij heilig wezen zal. Maar let goed hierop: bijna alle andere bruiden zouden mij hierop antwoorden: «behandel mij als

zuster»

maar zij zouden er bij denken: «Ik hoop toch dat je
niet onnozel genoeg zijt, om te denken dat ik het

meen» Zie je, en dan zouden zij zich over eene te groote gehoorzaamheid beklagen. Doe dat niet Eefje, - gij
zijt altijd zoo opregt geweest als meisje, - wees het
niet ten halve nu gij spoedig mijne vrouw wezen zult.'
(vw viii, p. 662-663)

M.'s huwelijk met *Everdina Huberta, barones van
Wijnbergen (Tine) vond plaats op to apri11846 te
"Tjandjoer in de Preanger Regentschappen. Op i
apri11875 trouwde hi' voor de tweede keer. Dit huwelijk met *Maria Frederika Cornelia Hamminck
Schepel (Mimi) werd te Rotterdam voltrokken.
Het huwelijk met Mimi vond slechts plaats om een
eind te maken aan de `verdrietelykheden die 'n onzuivere'
positie altyd veroorzaakt'.' Nog voor my
noch voor haar zyn de formaliteiten noodig, maar in
de Maatschappy levende...' schrijft hi' op 9 maart
1875 aan J.N. van Hall (vw xvii, p. 502). Op 8 mei
1881 schrijft hi' R.J.A. Kallenberg van den Bosch:
`Ik blyf er by dat het huwelyk - als 't schoolgaan! - een
noodzakelyk kwaad is. De maatschappy kan 't niet
missen, maar op den individu werkt dan slechts het
huwen niet nadeelig als-i niet veel - of niets - betee-

woord door M. bedacht in de betekenis
van het citeren van andermans "frazen(holle praats):
'es
`Nlyn vreugde over 't woord huurfraze vindt haar grond

Huurfraze,

kent.' (vw xxi, p. 292)

451 herinnert hi' zich een huwelijkskwestie
in Indie over een meisje dat wilde trouwen, maar
volgens de nieuwe wet te jong daarvoor was. M. liet

In Idee
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het meisje bij zich komen, zag duidelijk `dat ze onder de oude wet voorschot hadgenomen op de nieuwe, en trouwde haae(vw In, p. 95).
*Agatha *Mattheus
Huydecoper, Balthasar-, 1695-1778, schepen van
Amsterdam, baljuw van Texel, letterkundige, auteur van de veelgespeelde tragedie Achilles (1719), vertaler van hekeldichten en brieven van Horatius
(1726). In 1772 verzorgde hi' een nieuwe uitgave van
de Rijmkroniek van Melis Stoke. "Kolyn
Huygens, Christiaan-, 1629-1695, zoon van Constantijn Huygens, wis- en natuurkundige, uitvinder van
de slingeruurwerken, ontwierp de leer van de lichtgolven, verklaarde de breking van het licht, ontdekte de ring van Saturnus.
In de aanhef van Wijs mij de lasts noemt M. Huygens
als degene die `voorschreef altyd oneven te raden,
omdat er op de onevene helft van een oneindig getal
mogelykheden, 66n oneven cyfer meer is' (vw 1, p.
481 ). In Idee 451 noemt hi' hem iemand 'die bog en
kan op Europese bekendheid' (vw iii, p. 99). In een
brief aan C. Busken Huet d.d.9 apri11867 vraagt M.
zich af:
Vat hebben Huyghens, BriseIs & Huig de Groot met
een Javaschen banjir te maken? Dit vraag ik zelf in
oWys me de plaats». En zulke vragen zoudt gy telkens
kunnen doen. Edn antwoord is – o god zoo bitter – dat
ik soms myn fantaisie haar gang moet laten gaan omdat er vellen druks noodigzyn.' (vw xi', p. 184)

Huygens, Constantin-,11598-1687, Nederlands dichter, secretaris van Frederik Hendrik, Willem II en
Willem iii, beer van Zuilichem. M. vond zijn eigen
grafschriften op de staatsman *Thorbecke niet slechter dan de epigrammen van Huygens (noot bij Idee
981, VW VI, p. 380).
Hyacinthe, Pater-, kloosternaam van Charles Loyson
(1827-1912), prediker te P aris. Kwam in verzet tegen
de onfeilbaarheid van depaus en tegen het priestercelibaat, werd in 1869 uit de kerk gezet waarna hi'
naar de oudkatholiekenging. In Idee 917 spreekt M.
van 'Hyacintische zeemanschap' (vw iv, p. 657). In
een aantekening bij dit Idee (vw iv, p. 713-715)
schrijft hi' dat iedereen in 1871 wist wie pater Hyacinthe was, maar dat men nu, vijf jaar later, z'n
naam nog maar zelden hoort:
`Misschien is de man al vergeten, waaraan weinig verbeurd wezen zou, daar-i een van de zeer velen is, die
door walglyke halfwysheid de zotterny van 't «geloof»
in de hand werken.'
M. noemt hem een `knoeiertje van de niet onbeken-

de soort' en veroordeelt het feit dat dezeprediker,
ondanks zijn kritiek op de paus en het celibaat, toch
`schreeuwend verkondigt dat-i 'n «allergetrouwste
zoon blyft van de alleenzaligmakende Kerk»'.

HUYDECOPER - HYSTERIE

Hygienische statistiek, In 1877 schrijft m. in een aantekening bij Idee 1075:
`Zo ook moest men zich by hygienische statistiek wat
minder bekommeren om sterftecyfers en wat meer letten op de in gezondheid doorgebrachte levensdagen.
Het is niet de duur van 't leven der mensen, maar hun
betrekkelyk welzyn, dat den maatstaf oplevert tot beoordeling van sociale toestanden. Ook bier bestaat de
ware deugd in 't streven naar verhoging der som van genot.' (vw vi, p. 752)

Hyksos, Aziatische veroveraars die een reusachtig
rijk beheersten in Azie en in ca. i600 v.Chr. Egypte
onderwierpen.
M. noemt de Hyksos in de Millioenen-studien (vw v, p.
62), in de Causerieen klaagt een Hyksos dat de `'on elur tegenwoordig "t hoogste woord' hebben (vw iv,
P.179).
Hypnotische proeven, In een brief van wsch. maart
1853 doet DD. aan zijn broer Jan verslag van een geslag de hypnotische proef met Tine. Bij hem werkte
deproef niet: hi' raakte niet onder hypnose. Na de
bespreking van deze proef schrijft hi':
`Voorloopig dringen zich twee denkbeelden bij mij
op: le de bevreemding dat iets zoo frappants niet meer
a l'ordre du jour is, want ik hoor dat er na korte opgang niet meer over wordt gesproken; & 2e het belangrijke der consequenties van die zaak. Denk eens na
over de mogelijke gevolgen van zoodanigen invloed
van den eenen mensch op den ander!' (vw ix, p. 307314)
Op 7 juni 1853 schrijft Jan aan L.W.C. Keuchenius
over dezeproeven met Tine. Hi' spreekt van een

`Electro-Biologische behandeling' en twijfelt na het
verslag van zijn broer niet langer aan 'het bestaan
diergeheimzinnige werken (vw ix, p. 71 3). "biologie "mag
netisme
Hysterie, psychisch ziektebeeld dat aanvankelijk in
verbandgebracht werd met het psychoseksuele leven, met name bij vrouwen. In Idee 199-no gaat M.
in op de opvoeding van meisjes, die volgens hem "n
moorddadige opstand tegen 't goede' is: meisjes
worden zeden en deugd bijgebracht die tegen de natuur indruisen. Deze opvoeding leidt tot hysterie
(een `minotaurus onzer zeden') omdat de natuur
zich niet laat weerhouden. In Idee 201 vervolgt hi':
`Juist: Minotaurus! 't Is een veelslachtig wezen met 'n
muil als een statenbybel, en een reusachtige breikous
tot achterlyf dat uitloopt in een borduurnaald. En
de naam van 't monster is: hysterie! Het eet meisjes,
meisjes, altyd meisjes... En als er een Theseus komt,
die 't lelyk dier op den kop slaat, noemt ge dien Theseus een slechte kerel. Ouders die uw kinderen liefhebt, moogt gy de bondgenoten zyn van 't beest? (...)Ik
zeg u dat 'k stryden zal tegen den minotaurus, met of
zonder uw hulp...dat is nu myn zedelykheid.' (vw ii, p.
415)

HYSTERIE — HYSTERIE

In de Woutergeschiedenis noemt M. Femke hysterisch, waarna hi' uitlegt hoe dit woord op te vatten.
Hysterie is namelijk vaak `misbruikt, en naar 't
standpunt van den spreker verwrongen, dat het
byna ongeschikt geworden is tot gebruik in gezonden
zin':
'1k heb mee te delen dat Femke hysterisch was. Hoe
moet ik 't nu aanleggen om te voorkomen dat men
zich haar voorstelle als 'n smachtende bleke teringachtige gemankeerd-belangwekkende lyderes? Als 'n
wurmstekige bloemknop, vOOr 't ontluiken verlept?
Dit was ze niet! Ze was 'n flinke meid, naar lichaam en
ziel gezond, en gereed om alles te worden wat 'n
mens, in den besten zin des woords, worden kan. Ze
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was hysterisch, ja, maar ze was dit niet mar en niet
tinders dan ze in harmonie met haar ouderdom wezen
moest. Ze smachtte niet naar wellust – en zelfs ze dacht
er niet aan! – maar in allergezondsten zin oefende de
onbewust ontwakende geslachtsdrift invloed uit op
haar zedelyk gevoel. (...) Ze was hysterisch omdat ze
compleet was. Kan ik 't helpen dat men er aan gewoon
geraakt is, dit woord byna altyd te horen gebruiken in
den zin van overcompleet?' (Mee io68, vw vi, p. 712-713)
Ook aan Wouter ontbreekt het `hysterisch element'
niet, want: `wie 't weglaat by mens-schilderen of geschiedschryven, is 'n knoeier of 'n huichelaar, d.i.
beide tegelyk' (Idee 119, vw vii, p. 91). "krankzinnigheld

I
Ibsen, Henrik-,1828-1906, Noors (toneel-)schrijver
van o.a. Nora (1879), Spoken (188i), Brand (1866) en Rosmersholm (1886). Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 1.M. Haspels werd Ibsens Een viand des
yolks (En F olkefiende, 1882) in 1884 opgevoerd door het
Nederlandsche Toneel. M. vernam dit van mevr. De
Haas-Hanau, die hem een recensie van de opvoering
uit de NRC stuurde. Op 9 februari 1884 schrijft hij
haar een brief terug, waarin hij Ibsen bekritiseert
die volgens hem niet in staat is de (geengageerde) inhoud van zijn stukken de juiste vorm te even: 'Hy
schynt niet genoeg kunstenaar van beroep te zyn
om z'n indrukken te onderwerpen aan kunstregels.'. Hi' vervolgt:
'pit is dan ook voor iemand die beheerscht wordt door
indrukken van anderen aard dan Kunst-leverantie,
zeer pynlyk. Toch is 't

zoodra men als zoodanig optreedt,

Idee, "t Idee dat men daad'lyk begrypt is veelal 't

be en niet waard.', aldus luidt Idee 68 (vw ii, p.
21). In Idee 88 schrijft'En
M.: toch is 't niet waar, dat
3
g
edachten de wereld regeren. Zelfs niet ideeen.
Noch «opeyne» [opynene=opinies] zoals graaf Willem meende en beitelen liet op 'n steen te Alkmaar,
die nog te zien is, naar men my verhaalde.' (vw ii, p.
329). Hi' noteerde in december 1852 in zijn memoriaal: 'Alkmaar Opijne de wereld/regeer. paardesteeg
Stal vangraaf Willem/kist van Floris de V.' (VW ix, p.
290). C. Bij, Ten tante en een gevelsteen in Alkmaar', in: Over Multatuli,199o, nr. 24, p. 71-72).
M. komt op deze grafspreuk terug in twee brieven.
Op 27-28 oktober 1871 schrijft hij S.E.W. Roorda van
Eysinga dat hij `moe' is van het schrijven en `tegenzin' heeft in 'pen, papier en inkt':
`Met genoegen blyf ik staan kyken voor 'n schoenma-

de eisch naar volmaaktheid als artist te streven. 't Staat

kerswinkel en bewonder 'n paar laarzen. Ik groet in

ieder vry, niet op de koord te dansen, maar wie zich

gedachten den werkman die zooiets maakt, maar van

voor akrobaat uitgeeft, moet zich onderwerpen aan de

alles wat naar schryvery riekt ben ik misselyk. '«Ideen
regeren de wereld» zei graaf Willem... nu ja, als ze ge-

wet van 't evenwicht.'

verontwaardiging van Ibsen over 'den verrotten
toestand der maatschappy' en zijn streven om hierin middels het toned verbeteringen aan te brengen,
komt M. sympathiek voor (vw XXIII, p. 82).
In een brief aanj.M. Haspels d.d. 15 februari 1884
schrijft hij:
qk denk dus alles goeds van Ibsen als persoon, maar
De

vrees (of denk) dat het stadium waarin hy verkeert,
niet meer 't myne is. «Niet meer» zeg ik. Want hy

flankeerd zyn door andere dingen.' (vw xrv, p. 613)

1 juli 1873 schrijft hij L.E. Gerdessen dat niet de
`opeyne' de wereld regeren, maar 'les mllentendus
Op

[Fr. malentendu=misverstand]', waarna hij vervolgt: 'Nu,

dan worden we slecht geregeerd.' (vw

xvi,. 58). In de Ideeen 747-749 betoogt hij dat

`Ideeen wN de wereld regeren, maar door `verkeerd lezen' tot leugen' verworden. `Och, als men lezen
kon!'(vw Iv, p. 465-470).

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 (...) Z'n ergste vyanden, of liever de
taaiste tegenstanders van z'n zaak zyn de toejuichers,
de mooivinders! Myn innige overtuiging is dat er
slechts een praktisch wapen is, het heet geweld.'

(vw

XXIII, p. 92-93)

Idealisme, onderwerp van een lezing die M. op 27 ja-

nuari i88o te Nijmegen hield (vw XX, p. 258). Hi' zette in deze lezing de begrippen idealisme en realisme
tegenover elkaar. Zie voor een reconstructie van
deze lezing het artikel Toordrachtentournees 18781881' van Nop Maas (Over Multatuli,1986, nr. 16, p. 1326).

Ideeen, Tijdens het schrijven van Over vryen arbeid vat-

te M. hetplan op om zijn toekomstig werk in de
vorm van bundels Ideeen tegieten, waarin elk Idee
afzonderlijk genummerd zou worden. Deze vorm
maakte het mogelijk om verschillende onderweren (godsdienst, politiek, filosofie, onderwijs, kunst
P
etc.) kort dan wel lang te bespreken (zonder hierover direct het laatste woordgeschreven te hebben:
hij kon er in volgende Ideeen op doorgaan), en om
direct op actuele zaken te reageren. Ook voor aforismen, parabelen, sprookjes en verhalen was er plaats
in de Ideeen.
Tussen 1862 en 1877 verschenen bij verschillende
uitgevers zeven bundels Ideeen. Elke bundel werd in
vier of meer afleveringen in voorlopige (papieren)
omslagen op de markt gebracht ("correspondentie-
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bladen; "dagbladzegel; de eerste twee bundels werden zelfsper vel afo,15 verkocht), waarna de koper
bij de laatste aflevering de linnen boekband kreeg
geleverd. De prijs van de bundels bedroegf 4,-; de
herdrukken werdengoedkoper uitgebracht.
De eerste twee bundels werden door "d'Ablaing van
Giessenburg in respectievelijk 1862 en 1864-1865 verzorgd, de eerste twee afleveringen van de derde bundel door *C. van Helden(1870), waarna "G.L. Funke
M.'s vaste uit ever werd en de laatste afleveringen
van deze bundel(1871), en de bundels 4 (1872-1873), 5
(1873), 6 (1873) en 7 (1874-1877) uitgaf.
Overigens wilde Funke dat M. voor de zevende bundel Ideeen (en evt. volgende bundels) een nieuwe titel
zou kiezen. Immers, aldus redeneerde hij, potentitle lezers, die de vorige bundels Ideeen niet hadden
gekocht, zouden deze bundel niet kopen vanwege
de titel die suggereert dat het een vervolgwerk betreft (brief van Funke aan M. d.d. 13 maart 1874, vw
xvi,P- 459). M. bleef echter bij zijn Ideeen.
Vanaf 1870 gaf Funke (goedkope) herdrukken van
de Ideeen uit; voorf 5,-per vel stelde hij M. in de gelegenheid deze bundels te herzien en te corrigeren.
Van enkele stukken uit de Ideeen verschenen tijdens
of na M.'s leven afzonderlijke publikaties. Bijv. van
"Vorstenschool, dat in de vierde bundel Ideeen was opgenomen maar waarvan Funke in 1875 – toen het
stuk zou worden opgevoerd – een afzonderlijke uitgave op de markt bracht. Hierna verschenen nog verschillende aparte uitgaven van V orstenschool. De
"Woutergeschiedenis, die begonnen werd in Ideeen I,
werd na M.'s dood door Mimi als de roman Woutertje
Pieterse uitgegeven. Ook van dit werk verschenen
meerdere herdrukken.
Op verzoek van *J. de Geyter veranderde M. in 1874
de nummering van de derde, vierde en vijfde bundel van de Ideeen. Idee541-569 (derde bundel) werd
541-928, Idee 570-658 (vierde bundel) werd 9291046, Idee 657-719 (vijfde bundel) werd 1047-1080.
Hierdoor zou het verwijzen naar gezegden (aforismen) in de Ideeen eenvoudiger worden.
In de vorm van een brief aan zijn uit ever
d'Ablaing van Giessenburg, kondigt M. in Over vr yen
arbeid (1862) zijn plan aan om Ideeen te aan schrijyen:
`AAN DEN UITGEVER
Waarde d'Ablaing!
Neen, er zal niet gezegd worden dat niemand beproefde
den vloek te bezweren die er rust op het yolk. 't Zal
niet gezegd worden dat niemand de ziekte aantastte,
de rottende ziekte waaraan dat yolk lydt: de leugen. Ik
zal doen wat ik kan.

der intekening... voor veel geld, voor weinig geld...
het scheelt my niet. Ik zal in dat schryven trachten
naar

waarheid. Dat is myn program. Dat is myn enig

program.
Ik zal geven: verhalen, vertellingen, geschiedenissen,
parabelen, opmerkingen, herinneringen, romans,
voorspellingen, mededelingen, paradoxen... Ik hoop
dat er een Idee zal liggen in elk verhaal, in elke mededeling, in elke opmerking.
Noem dus myn werk: IDEEEN. Anders niet. En schryf
er boven: «een zaaier ging uit om te zaaien» [*zaaier].
Kondig het terstond aan. Dat werk zal de vaan wezen
die ik ophef en hooghoud: parceque suivre banniêre
ne peux!' (vw ii, p. 261)

In februari en maart 1862 werkte M. aan de eerste
helft van de bundel, waarvan vel 11 en 12 op 22 april
het licht zagen, in juli werkte hij aan de tweede
helft van de eerste bundel waarvan op 13 november
vel 24-26 verkrijgbaar was (advertentie in het A Igemeen Handelsblad, vw x,p. 702). De kopij ontstond
van dag tot dag en werd van dag tot dag gezet. De
drukproeven werden op ongeregelde tijden via een
loopjongen gebracht. M. bracht correcties en eventuele tekstuitbreidingen aan waarna de tekst gedrukt
kon worden. Ondertussen werkte M. aan nieuwe kopij (vw xi, p. 23-24). Het aantal intekenaren op de
Ideeen bedroeg op 31 december 1864 694, later steeg
het aantal tot740.
Over de inhoud van de eerste bundel schrijft M. in
het voorbericht bij de zesde druk, die in 1879 verscheen:
`Men bedenke overigens dat alle geschriften naar de
dagtekening moeten beoordeeld worden, en dat zeer
veel denkbeelden die heden onder de gemeenplaatsen
kunnen worden gerangschikt, in 1861 en '62 voor gewaagde paradoksen werden uitgekreten.' (vw II, p.

667)

In de voorrede bij de vijfde druk van de eerste bundel Ideeen, verschenen in 1872, klaagt M. dat deze
bundel met uitzondering van "Feringa's recensie in
De Vrije Gedachte (1873), nooit in een Nederlands tijdschrift besproken is. Hi' vergeet hierbij de door hem
zelf `zeer welwillend'genoemde recensie van
*Lachmd in De Dageraad van 1862 (Idee 321, vw H, p.
in). Overigens werden de volgende bundels wel met
regelmaat besproken in de pers.
N.a.v. de eerste bundel Ideeen verscheen in 1862 het
vlugschrift Ideen over Multatuli met het motto `... en
zaaide onkruid'(uitgegeven door J.P. Revers te Dordrecht). In hetzelfde jaar verscheen ook Ideeen van
Malletuli ("J. van Brussel).
G. Stuiveling karakteriseert de Ideeen als volt:

Ik verzoek u de uitgaaf op u te nemen van een werk

`De schijnbaar ongeordende notities van gedachten,

dat ik zoeven bedacht heb. Ik zal u elke week een vel

plannen, wensen, kritieken en stemmingen vormen

druks leveren. Ja, als ik 'n kamer heb waar ik rustig zit-

tezamen zomin een wijsgerig systeem als een gesloten

ten kan, twee vellen in de week. Ik verbind my voorlo-

kunstwerk, doch wel de belijdenis van een ondogma-

pig

tot het schryven van zes-en-twintig vellen, dat is
goede kamer heb — voor een half jaar.

tisch en origineel man (...) Laatste anti-specialist uit

dus — als ikgeen

onze letteren, schreef hij over alles: over Indie en Hol-

Geef dat uit naar uw goeddunken. By intekening, zon-

land, over politiek en godsdienst, over wiskunde en
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podzie, over opvoeding en roulettes, over elk onderwerp, dat hem de gelegenheid schonk het tegendeel te
laten zien (...) Ondanks het onjuiste van vele meningen, het verouderde van vele polemieken, het onvoltooide van de Wouter-geschiedenis, het onevenwichtie
van V orstenschool, het verbrokkelde van de gehele
g
opzet, blijven de Ideeen het boeiendste proza, dat de gehele negentiende eeuw heeft voortgebracht' (Een eeuw
Nederlandse letteren,1941, p. 130-131)
In 1887 en 1902 verschenen registers op de Ideeen

door respectievelijk JJ.. van Laar en C.A. Wienecke.
Ideeen van Butatuli, (Buta-tuli, letterlijk: blind en
doof; (Mal.): onbesuisd, roekeloos) Titel van drie
anoniem verschenenpersiflages op M.'s Ideeen, onder het motto: Ten maaierging uit om te maaien'
(De Indische Humorist0864, nr. 10-12; gedeeltelijk herdruk in het Humor'. stisch Album( 1865, p. 103 en 139).
Idus Martiae, volgens de Romeinse kalender de 15e
maart. In44 v.Chr. werd Caesar gewaarschuwd dat
de Idus van Maart hem noodlottig zou worden. Idus
Martiae kreeg door dit voorval de betekenis van een
gevaarlijk tijdstip waarvoor men gewaarschuwd is.
Verhalen over waarschuwingen worden `geborduurd (...) op dlken vorstenmoord', schrijft M. in
Idee 10 d: `De Idus Martiae hebben 'n grote nakomelingschap, en 't is er ver vandaan dat zyzelf de stammoeders wezen zouden van haargeslacht.' (vw vi, p.
5 16).
Idylle, verhaal van *Carel Vosmaer.
Iffland, August Wilhelm-, 1759-1814, toneelschrijver
en -speler,
schouwburgdirecteur te Mannheim en
Berlin. Zijn moralistische toneelstukken worden
in het naschrift bij De Bruid daarboven,
door M. besot
P
waarin hi' over het toneel sprekend, schrijft dat de
planken (het toneel) `volgens Iffland, de wereld betekenen'(vw III, p. 539). Enkele pagina's verder
schrijft hi' door o.a. Iffland beInvloed te zijn geweest bij het schrijven van De Bruid daarboven ("faiseur). *Kotzebue
Ignatief, Nikolaj Pawlowitsj, 1832-1908, Russisch generaal en diplomaat. Vocht in de Krimoorlog, werd
in 1856 diplomaat te Parijs en Londen. In 1860 Russischgezant in China, waar hi' een voor Rusland
voordelig handelsverdrag sloot. In 1866 gezant in
e speelde een voorname rol in de Russische
Turkij,
Balkanpolitiek. Steunde in 1866 de Griekse opstand
op Kreta, maar bewerkte uiteindelijk dat Rusland
zich teen de Griekse belangen keerde. "Salisbury
Ik weet niet waar ik sterven zal, beginregel van het
gedicht in de Max Havelaar (vw 1, p. 2.41-242) dat
"SaIdjah bedacht toen hi' op we was naar Batavia,
waar hi' geld voor buffels hoopte te gaan verdienen.
Het gedicht gaat over zijn liefde voor Adinda; wan-

neer hi'j sterft, zal alleen haar stem hem bereiken.
g
De laatste reels
luiden:
`Als ik sterf te Badoer, en men begraaft my buiten de
desa,/oostwaarts teen
den heuvel, waar het gras hoog
g
is.../Dan zal Adinda daar voorbygaan, en de rand van
haar sarong/zal zachtkens voortschuiven langs het
gras.../Ik zal het horen.'
Droogstoppel vermeldt over de opname ervan in het

boek: 'Myn voornemen was eerst wat maat en rym
te brengen in die overzetting, doch evenals Havelaar vind ik het beter dat keurslyf we te laten.' (vw
I,p. 241).
Ikabod, (Hebr. de eer is weggevoerd) zoon van Pinehas, geboren op het moment dat de Filistijnen
de ark Gods namen, waarbij Pinehas sneuvelde (Samuel 1:4).
`wat heeft iemand die niet gelooft, te maken met dingen als «Ikabod»?', vraagt M. zich in Idee 454 of
n.a.v. "Zaalbergs modernisme (vw iii, p. 209).
Il fautpasser par la!, (Fr. men moet daar doorheen)
schrijvers mislukken omdat
g
Veel debuten van jone
het `jong vurig naarpoezie dorstend hart' misleid
wordt door `de biologie van opgedrongen letterkundery', aldus M. in een noot bij de Max Havelaar. Dit is
een noodzakelijk verschijnsel, 'Il faut passer par la!':
`De eikenstam die bestemd is omgaaf droog hout te

leveren, moest z'n bestaan aanvangen als sappige
talc'.(noot 4 uit 1881, vw I, p. 310).
Over de studie van klassieke talen schrijft hi' in Idee
1104 dat de 'beschavende invloed van de zogenaamd
klassieke studien' zichpas op latere leeftijd openbaart. 'In-den-beginne werkt de kennismaking met
Cicero kannibaals. Il fautpasser par la, naar 't
schynt, maar 't is jammer.' (vw vii, p. 59).
Ilias, heldendicht van *Homerus
Illustraties, In de zesde bundel Ideeen (1873) klaagt M.
over het feit dat nog geen enkele kunstenaar illustraties bij zijn werk heeft gemaakt, dat misschien niet
`modern-hollands' maar wel ' echt' – 'en dit betekent
iets meer' – is:
Vie zal eens eindelyk met kryt, griffel of penseel iets
natekenen van m'n schetsjes? Zyn ze misschien niet
goed genoeg voor de ideeenryke beoefenaars van: een
beer met een hoed en een Naas onzer schilderytentoonstellingen en museums? Ben ik dan de enige artist in ons
verrot Holland? Anathema! In 't Buitenland achten
zich de eerste kunstenaars zeer vereerd door 't illustreren der vodden van de Dumasjes en Victor Hugo.'
(Idee 1171, vw vn, p. 214)

In Idee735, waarin hi' klaagt over het doodzwijgen
van zijn werk door de pers, schrijft hi':
`Zelfs tekenaars en schilders – niet al te ryk gewoonlyk
aan denkbeelden – schynen met heilgen eerbied myn
werken, waaruit hier en daar wel enige indrukken
zouden op te vangen zyn, voorby te gaan. Ben ik den
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schryvers een Jehovah, andere artisten verheffen my
tot Allah <wan wien men geen beelden maakt». Het
voddigste vod van een vreemden [=buitenlandse]
schryver - de Misérables, of de Travailleurs de la mer
van Hugo, byv. - vindt terstond tal van stiften enpen-
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De houtgravures worden bewaard in het MultatuliMuseum; in 1970 werden ze afgedrukt in Multatuli
(serie Genie en Wereld, Hasselt) en in 1994 werden ze
opgenomen in een uitgave van de Max Havelaar door
Reader's Digest.

selen gereed ter illustratie.' (vw iv,P. 458)

Op 1.4. juni 1861 vraagt M. zijn uitgever *F.C. Giinst of In ma is voluisse sat est, (Lat. in rote din en is
hi' de schilder-tekenaar Charles Rochussen (1814het voldoendegewild te hebben, d.i. zijn best ge1894) mag vragen om een vi net of titelgravure te
daan te hebben). Vie te veel wil, bereikt niets, wordt
maken voor de Minnebrieven (vw x, P. 476). Dit plan
ergezegd. Dit is onjuist. Dat willen-zelf is een iets,
is nooit uitgevoerd.
en 't verachtelykste niet., betoogt M. in Over SpecialiZijn uitgever *G.L. Funke vraagt hi' op 29 maart
teiten. 'De zeloten voor 't nietige, de aanbidders der
1872 eveneens of het niet mogelijk is om vignetten
afgodinne beuzelaty zyn (...) even ver van Waarheid
bij (de herdruk van) zijn
ee bundel Ideeen te laten
rste
en van 'tpraktisch nuttige, als de verongelukte
vervaardigen. Hi' geeft alvast een list van mogelijke
hoogvlieger die dan toch nog altyd een weemoedig
ontwerpen voor een aantal Ideeen. Enkele voorbeelin ma is voluisse kan aanvoeren ter vergoelyking
den hiervan: bij het eerste Idee (`Misschien is niets
van z'n misslag.' (vw v, p. 634).
geheel waar, en zelfs dat niet.') denkt hi' aan Ten
dikbeschaduwd vraagteeken met vraagteekens er
In Memoriam, Bij M.'s dood verschenen In Memoriachter'; bij Idee 32 (`De noodzakelykheid is God.
ams in o.a.: *De Nederlandsche Spectator, De Dageraad
Meer weet ik van God niet te ze en. En 't spyt me.')
(*De Dageraad 2), *De Gids , Eigen haard, *De Lantaarn,
wil hi' een vi net met daarop ' 2X2=4! ' en bij Idee 34
De Nieuwe Gi ds, de * NRC, *De Portefeuille, Flandria, *Het
(`Myn ideeen zyn de «Times» van myn ziel.') denkt
Nieuws van den Dag, De Amsterdammer,Noord en zuid,
hi' aan een tekening van Ten lezende kop met
Vragen van den dag,De Leeswdzer, het Nederlandsch Muhoorn aan 't ooe(vw xv, p.135-136). Funke antseum, *Het Leeskabinet het Groninger Weekblad, het *Bawoordt hem op 6 apri11872 alvorens een geillustaviaasch Handelsblad, het Tijdschrift van W est-Indie, De
treerde uitgave van de Ideeen uit te geven, een proef
Indische Gids, De Nederlandsche dicht- en kunsthalle, de
te willen nemen met eengeillustreerde uitgave van
Kiilnische Zeitung, Die, The
N
ation
Athaeneum.
Veel van
de *Woutergeschiedenis - die dan echter nog niet
deze artikelen zijn opgenomen in deel XXIV van de
voltooid is (en nooit voltooid zal worden) (vw xv, p.
V olledige Werken.
169).
In De Nederlandsche Spectator van 18 november 1875
Incentriek, woord dat M. bedacht als antomien van
vroeg Flanor (ps. van *C. Vosmaer) naar illustraties
het woord excentriek. In Idee 135, waarin hi' zijn erbij de Woutergeschiedenis. Pas in 1884 toen *jacq.
gernis over depolitieke verslaggeving van de AmsterG. Robbers van uitgeversmaatschappij Elsevier een
damsche Courant uit, gebruikt hi' het woord
vijfde druk van de Max Havelaar op de markt wilde
incentriek aldus:
brengen, werden de eerste illustraties bij M.'s werk
`Ik, die zo excentriek scheen voor weinig tyds, zal welgemaakt. *Jhr. Josias C. Rappard vervaardigde vi'dra moeite hebben om sterker uitdrukking te vinden
tien houtgravures bij de Max Havelaar, die echter
voor myn verontwaardiging, dan al die zeer incentrieniet werden opgenomen. De reden hiervan is niet
ke verkondigers en voorlichters van de openbare mebekend, maar heeft wellicht te maken met M.'s neganing.' (vw II, p. 362)
tieve oordeel over deze illustraties. In een brief aan
J. van der Hoeven (wsch. 19 februari 1881) schrijft hi' Incroyable, Onder het Directoire (1795-1799) de naam
dat hi' Robbers zijn mening over de (proeven van) ilvoor een zich zeer opvallend kledende en gedragenlustraties van Rappard heeft meegedeeld (vw3CXI, p.
de dandy. Voor deze periode werd een dandy ook
168). Uit een brief aan C. Vosmaer d.d.19 februari
wel "muskadijntje genoemd.
1881 blijkt dat hi' Robbers naar Vosmaer, 'den auIn Idee 1089 noemt M. mode laten waarnaar zich
teur van tekst en teekening der Loninias', heeft verwede incroyables en de *merveilleuses kleedden (vw
zen voor een opinie over de houtgravures. In deze
VII,. 30).
brief schrijft M. verder dat hi' in de gravures humor
mist, zoals die bijv. in de illustraties in Londini as
Indépendance Belge, L'-, liberaal dagblad, opgericht
voorkomt. Hi'j vraagt Vosmaer:
in 1831 te Brussel. Onder leiding van Berardi (1856`Heb ik ongelyk, als conditio s.q.n. [conditio s.q.n.=
1884) werd het dal van de voornaamste kranten van
noodzakelijke voorwaarde] voor 'n illustratie te vordeEuropa, en was gevreesd vanwege de oppositie teren: Of dat de teekening als zoodanig z eer schoon zy, of:
gen Napoleon iii.
dat de artist door 'n humoristisch-epigrammatischIn de Max Havelaar werkte Sjaalman bij L'Indépendensarkastisch-geestige opvatting, 'n vernuftigen weerce Beige tot hi' ontslagen werd `omdat zyn artikels
slag geeft op den tekst, lets alsgedachten-rym?' (vw
oorzaak waren dat het blad aan de Fransegrenzen
XXI, p.170)
zo dikwyls werd afgewezen' (vw I, p. 52).
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was omstreeks 1858-1859 zelf medewerker van
dit blad en verloor deze baan om dezelfde reden als
hi' vele jaren later bij de * Opregte Haarlemsche Courant
zou worden ontslagen: hi' moest overzichten maken uit de buitenlandsepers, maar 'il discutait avec
les journaux' (Fr. hi' dicussieerde met de kranten; aldus een mededeling van de oud-hoofdredacteur
Charles Tardieu, vw x,p. zo-21).
DD.

Indian Directory, eig. India Directoiy, or directions for
sailing to and from the EastIndies.., adresboek, gids en
kalender, uitgegeven door Horsburgh. In deze almanak werden naast de kalendergegevens over het
weer(windrichtingen, stormen, regentijd etc.) vermeld.
In de Max Havelaar lezen we dat de regering te Buitenzorg `de befaamde eerste expeditie naar Atjeh
[zond], op 'n tydstip toen Horsburg's Indian Directory (...) haar had kunnen zeggen dat de Westkust
van Sumatra zeergevaarlyk was.' (noot 23 uit 1881,
vw I,p. 324). In 1882 komt M. op genoemde expeditie terug in een brief aan R.J.A. Kallenberg van den
Bosch; wederom noemt hi' hierbij de Indian Directory
(27 november, vw xxii, p. 459).

onmogelyk wezen, wanneer de inlandse bevolgemene zaak maakt met de aanvallers... of met de
ongeroepen beschermers, wat compleet hetzelfde is.
En 't behouden van de Indische bezittingen zal gemakkelyk wezen, als de bevolking ons steunt.' (Minnebrieven,
VW II, p. 81-83)
In Over Specialiteiten hekelt Multatuli de onbevoegdheid van de kamerleden om Indische belangen te behartigen:
vallen, ja

king

`Indie gaat verloren – er is geen woord van waar,
schrik dus nog altyd niet, ik stel maar iets – Indian is
in de war... vry-arbeid... kultuurstelsel... algemene ontevredenheid... ministeriele krises zonder eind... aardbevingen... overstromingen... echtliberale meerderheid... allerlei ongelukken. Alzo: Specialiteiten voor!
Daar zyn ze. A kan

kasi api zeggen. Hy is dus een halve

Maleier, en the right man. Maar... B heeft het gebracht

tjokot seuneuh, en C tot 'n ongestameld
ndjaloek gene [vert. (3): `geef of breng me vuur']

tot 'n soendaas
javaans

(vw v, p. 525)
`Slechts zeer onopmerkzame lezers zullen deze bemoediging voor iets anders dan ironie hebben gehouden.
(...) De toestand in Indie is erbarmelyk. De zaken gaan
er zo hard achteruit als 'n franse maarschalk lopen
kan.' (aantekening uit 1879 bij

Indie, (Nederlands-Indie), sedert de dagen van de voc
het meest uitgestrekte en produktieve wingewest
van Nederland, werd in 1949 door officiele soevereiniteitsoverdracht als de staat Indonesia van Nederland onafhankelijk verklaard. Van 1839 tot 1856 was
DD. er, met enkele onderbrekingen, als ambtenaar
werkzaam. Zijn ervaringen daar waren doorslaggevend voor zijn verdere leven. Het Indisch beheer en
politieke bestuur vormen een hoofdthema in Max
Havelaar, Minnebrieven, Over vryen arbeid en Nog eens:
Vrye Arbeid. Behalve daar wordt Indie ook behandeld
in Wijs mij de plaats; 'Brief aan de kiezers van Neder-

Over Specialiteiten, vw v,

p. 640)

*Raad van Indie "gouverneur-generaal *resident "assistent-resident *regent *Insulinde

Indier, De, "G.H. van Soest.
Individu, In Idee326 betoogt

M.:

`Er is geen individu die niet zou worden gehouden
voor misdadig, indien by zich veroorloofde wat de
Staat zich veroorlooft. 't Gaat daarmee als met kinderen die, betrapt op 't een of ander misdryf, als verschonende omstandigheid aanvoeren: oik heb 't niet

land'; 'Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste'

alledn gedaan.» Ik geloof niet aan de deugd van indivi-

`Brief aan Ds. W. Francken Az.'.
De inrichting van het bestuur in Indie wordt door
Multatuli in de Max Havelaar uiteengezet (vw 1, p. 58
e.v.). In noot 14 (1881) merkt hi' hierbij op dat het in
1860 volstrekt noodzakelijk was de Europese lezer
te informeren over de inrichting van het Indische
bestuur: 'En meer nog: op de hoofdplaatsen in Indie
zelf was, kortgeleden nog, 't mechanisme van ons
Bestuur eengesloten boek.' (vwi, p. 32o). Ook in
zijn beide werken over Vrije Arbeid gaat Multatuli
uitvoerig op dit onderwerp in.
In de Minnebrieven worden de uitzuigers van Indie
aan de kaakgesteld in de "Kruissprook:
`Al wat er knaagt aan Insulindse knoken,/A1 wat er

duen die zich onschuldig achten aan de misdaden der

en

zuigt aan de Insulindse koe,/Al wat er hangt aan d'afgestroopten tepel,/Al wat er zwelt van 't afgezogen
bloed!' (vw II, p.114)
En Multatuli waarschuwt verder:
`In Indie zal de stryd gevoerd worden om de wereldheerschappy. (...) Nederlands-Indie zal dus verdedigd
moeten worden. Maar die verdediging zal zeer

zwaar

natie, «omdat ze 't niet alledn gedaan hebben.»' (vw
II, p. 513)

Indrukken, Na een indruk komt een "gedachte, gevolgd door een denkbeeld, aldus schrijft m. Het vormen van eengedachte waaruit zich een denkbeeld
kan ontwikkelen, is een actiefproces, dat geleerd
moet worden. Wanneer men zich ditproces niet
eigen maakt, blijven indrukken in het luchtledige
hangen. Indrukken ontvangen we, aldus schrijft hi'
in Idee592 tyna voortdurend en met zo weinig inspanning, dat vvy eerst later aan onze vermoeienis
bespeuren hoe daartoe toch enige inspanning blykt
nodig geweest te zyn. Het verwerken van die indrukken totgedachten vordert reeds zekeren
arbeid waarvan we, traag genoeg, ons zo slordig
mogelyk afmaken.' (vw iv, P . 343-344) . In Idee 267
stelt hi':
`Wy hebben zelden een mening. Meestal voelen wij
maar indrukken, en daaraan geven wij apres coup rang
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van opinie, door er wat sluitredenen voor te zetten,
die we van pas maken, zoals 'n eindversrymelaar de regels voor 't vers-eind.' (vw ii, p. 464)
Er zou veel te doen zijn met onze indrukken, merkt
hi' in Idee 504 op, `als we ons de moeite gaven ze
goed te gebruiken' (vw iii, p. 241). "denken

Indrukken van den dag, Onder deze titel gaf D.A.
Thieme op 1 en 7 oktober 1860 twee brochures van
M. uit. In nr. 1 is de *Brief aan den Gouverneur-Generaal
in ruste (vw I,p. 391-429) afgedrukt, in nr. 2. M.'s brief
* Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel (vw I, p.
431-449).

Inenten, *vaccinatie
Inkomende rechten, Naar aanleiding van zijn kri-
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Inlandse hoofden, "Toespraak tot de hoofden van Lebak

Insteekpakje, In de Woutergeschiedenis lezen we dat
Wouter `lane Ceciel' het hof probeerde te maken,
wat mislukte omdat hi' "n insteekpakje' droeg (vw
II,p. 532). M. geeft hier in een noot het volgende
commentaar bij:
`De overgang van zo'n «insteekpakje» op 't «buisje boven den broelo> was 'n enorme sprong, vooral omdat
daarby 'n vest te pas kwam, waarvoor by 'n insteekpakje geen plaats was. Hierby namelyk was het buisje gesloten, en de broek van alle zyden daarop vastgeknoopt. Of die hierarchie in 't kindertoilet nog bestaat, is me onbekend. (...) Ikzelf heb menigen traan
geschreid, omdat het «open buis» met daarby behorend «vest» my onmenselyk lang onthouden werd.'
(vw ii, p. 716)

tiek in Idee315 (vw II, p. 505-506) op de behandeling
van de inkomende rechten in de Kamer – behoren
Insulinde,
(c.o.r.i.n.t.h.e.n.) krenten gelijk te worden Behan1. Naam door m.gegeven aan Nederlands-Indie.
deld metpruimen? –, stelt M. in Idee 319 de inkoIn het "pak van Sjaalman bevindt zich het opstel
mende rechten allegorisch voor als een ridder met
`Over een konstitutie voor het Ryk Insulinde', waareen lang zwaard, die de kooplieden met pruimen,
bij Droogstoppel aantekent dat hi' nog nooit van dit
krenten en smeerkaarsen niet doodsloeg, maar een
rijk gehoord heeft (vw I, p. 41). In 1862 maakte hi'
deel van hun waar voor zichzelf hield (vw II,p. 509).
plannen voor een `konstitutie voor het Ryk InsulinIn een noot bij Idee 362 worden de inkomende rechten expliciet genoemd: Tat de Inkomende rechten
de', waarbij zijn vereersters ("Sietske Abrahamsz,
een domme onzedelyke belasting zyn, houd ik vol.
*Marie Anderson, *Charlotte de Graaff, *Laura
Ernst, *Mimi Hamminck Schepel en *Mathilde LesMen zwyge toch van «beschaving» en oVerlichting»
zolang die barbaarse erfenis van de middeleeuwen
P in) alien een taak zouden krij gen. M. wilde `voor
millioenen schatkistbilletten' g
aan uit even om de
niet met den voet verstoten wordt.'(vw ii, p. 715). In
Idee315 spreekt hi' van de `belemmerende, domme,
wantoestanden op Insulinde aan te pakken (zie zijn
brief aan Tine van wsch. io augusus 1862, vw x, p.
inkomende rechten' (vw II, p. 505).
De discussieging over de op 15 augustus 1862 (Stbl.
493). Het `legioen der kinderen van Insulinde',, zoals hi'
zijn vereersters noemt, moet hem `helpen in den
no. 170) gepubliceerde wet thoudende vaststelling
strijd teen
g
al wat laag en slecht is' (brief aan Tine,
van het tarief van re ten op den in-, uit- en door10 september 1862, vw x, p. 689-9o). Op 26 juli 1863
voee, nadat twee eerdere voorstellen het in de kaschrijft M. Mimi over dit `legioen':
mer niet haalden. Het streven om de handel zo min
Vat was (...) het wapen waarmed ik de magt wilde vermogelijk door fiscale rechten te belemmeren, stond
overen die ik noodig had? 't Was de innige overtuiook bij deze wet vooraan. De daarin opgenomen
ging in 't gemoed van anderen. En daarom zei ik
hoofdbeginselen waren: heffing naar de waarde van
een invoerrecht van vijf ten honderd op voorwerherhaaldelyk, na Everdine eerst genoemd te hebben,
er zyn er meer. Veel zyn er niet, dat's natuurlyk, maar
pen, die als volledige fabricaten kunnen worden betoch er zyn er die gelooven dat ik een roeping heb, dat
schouwd; voor artikelen, waarin weinig of geen
ik in staat ben die te vervullen, dat zy zich daarby moeverschil van soort bestaat, eengewichtsrecht overeenstemmend met een normaal recht van procent,
ten aansluiten, dat zy daaraan al hun kracht besteden
moeten.' (vw xi, p. 172-173)
d.w.z.:5% op invoer van fabrikaten, 2-3% op halffaSietske Abrahamsz beschrijft in haar `Multatuli-herbrikaten engeen invoerrecht op grondstoffen, afinneringen' diens plannen voor een machtsovernaschaffing van alle uitvoerrechten, behalve op linnen
me in Nederlands-Indie, waarbij M. `Keizer van
en katoenen lompen. W.J. van Welderen baron RenInsulinde' en zij `Hertogin van Sumatra' zou worgers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederden. Mimi belooft hi'j een ereplaats in dit nieuwe
land 1849 tot 1891, 3e druk 1918, p. 251).
rijk. Hi' schrijft haar op 30-31 juli 1863:
De laatste bepaling verklaart de behoefte aan `aller`Insulinde, dat is, ja, vooreerst die verzameling van
lei kennis, vooral aan... scheikunde' die 'de ambtenaprachtige landen «die den evenaar omslingeren met
ren by de zo verderfelyke Inkomende rechten' nodig
'n guirland van smaragd» maar later, later, zal 't den
hebben en `zeergeleerde zorg die de staat draagt
naam wezen van 't groote wereldryk dat ik stichten wil,
voor z'n eigen d.i. inkomende – «rechten»', aldus M.
en waarin ik u wil zien op de eereplaats.' (vw xi, p.
in Idee 1093 (vw vii, p. 40-41).
195)

223

INTEMPESTIEF — ISING

Hetplan de macht in Nederlands-Indie over te
nemen heeft m. lang beziggehouden. In 1874 beschrijft hi' nogmaals zijn `zeer radicale plannen' in
een brief aan Auguste H.E. Douwes Dekker, een
zoon van Jan:
`Zoolang ik leef, geef ik niet op wat ik doen wil zooals
ik in den Havelaar gedreigd heb, of althans loyaal gewaarschuwd. Na dien heeft Holland 't er waarachtig
niet naar gemaakt om my te doen veranderen van opinie. Zoodra ik kan, doe ik wat ik gezegd heb. Myn incidenteel getob verandert niets aan de zaak.' (vw )(NTT, p.
593)
M.'s velepogingen om aan `millioenen' te komen
om zijn plannen te kunnen uitvoeren, mislukten
("fortuin maken). De strijdvoor een beter Nederlands-Indie werd alleen op papier gevoerd.
2. Titel van de Nederlandse vertaling van The Malay
Archipelago van A.R. Wallace (1869), door "P.J. Veth in
1872 gepubliceerd.

Intempestief, (=ontijdig, niet passend) M. spreekt in
Idee 841 van ' intempestiviteits-denkmoedeloosheid', 'het
frenologisch uitwas (...) dat op onze scholen worth
aangekweekt' (vw iv, p. 570), in Idee 846 schrijft hi':
`De Natuur is sarkastisch – ze moet wel, zy die alles is en spot heel aardig met de intempestiviteit van de kennis die wy 't Jong gemoed opdringen.' (vw iv, p. 573)

ällerlaatste schakel zyn die den Mens aan de Dieren
verbindt.' (Idee 1221, VW VII, p. 402)

Ironie, *humor
Is Nederland een roofstaat?, titel van twee anoniem
verschenen artikelen in de Tielsche Courant van respectievelijk 23 september en 4 oktober 186o. Beide
artikelen werden door M. integraal afgedrukt in zijn
Minnebrieven (vw ii, p. 94-100). De auteur ervan beschuldigt de Nederlandse regering niet naar de
boodschap in M.'s Max Havelaar te hebben geluisterd:
`Oud-Gouverneur-Generaal, Oud-Residenten, OudAssistent-Residenten, gy allen die door M. zyt beschuldi d, breekt het stilzwygen af! Het vaderland verlangt
het, uw eer vordert het!' (vw ii, p. 96)
Het tweede artikel eindigt met de waarschuwing:
`Bedenke men dan, dat het altyd onvoorzichtig is een
vonk te verachten, omdat hy slechts vonk is, vergetende dat hy een vlam kan worden!' (vw ii, p. loo)
Beide artikelen worden door L.G. Abell-van Soest en
L.F. Abell in Multatuli's Minnebieven na 130jaar (Amsterdam, 1990, p. 58) op stilistische gronden aan M.
toegeschreven. In deze publikatie zijn beide stukken herdrukt.

Isabella II van Bourbon, 1830-1904, dochter van
Internationale, *Eerste Internationale
Inzamelingen ten behoeve van Multatuli en/of
zijn gezin, "Multatuli-Commissie 1 t/m 5. "Huldeeek
blijk *Nationale inschrijving
"Sn

Ipecacuanha, uragoga-, wortel van een Braziliaanse
plant, in de geneeskunde als braakmiddel of slijmoplossend middel gebruikt. In Idee 982 beveelt M.
het yolk dit braakmiddel aan als middel tegen 'Thorbeckery' (vw vi, p. 214). Hi' vermeldt in een brief aan
Mimi d.d. 23 februari 188o dat zijn `te Groningen gekochte ipecacuanha tabletjes' hem niet bevallen (vw
XX, P. 377)-

Irokezen, naam van een Indianenstam in oostelijk
Noord-Amerika. De stam wasgesplitst in een noordelijke en een – kleinere – zuidelijke afdeling. Tot
de oostelijke afdeling behoren de Vijf Natien of de
eigenlijke Irokezen, tot de westelijke de Wyandot
(Huronen) en de Attiwandaron of de Neutrale Natie,
de Andasten en Eriga. De eigenlijke Irokezen woonden ten zuiden van de St. Laurenrivier en het Ontariomeer. De Irokezen staan bekend om hun bloedie oorlogen met andere stammen.
g
Over zijn uitgebreide beschrijving van het kantoor
van "Ouwetyd & Kopperlith in de Woutergeschiedenis, schrijft M.:
`Myn naastbyliggende plicht was nu eenmaal het beschryven van zeker mensenras waaraan Vuurlanders,
Huronen en Irokezen te danken hebben dat ze niet de

Ferdinand vii en Maria Christina van Napels. Vol
de in 1843 haar vader op en werd koningin van
Spanje. Vluchtte in 1868 naark Frankrij
vanwaaruit
zij in 1870 de macht aan haar zoon Alfonsus overdroeg. M. wijdt in zijn Causerieen enkele pagina's aan
een beschouwing van de politieke situatie van ZuidEuropa, waarin Isabella II figureert (vw iv, p. 3023 03).

Isabellig, In de Millioenen-studien schrijft M. dat Adelheid, echtgenote van Adolf (hertog van Nassau), tijdens haar vrijwillige gevangenschap, zich niet
verschonen wou ondanks het aanwezige schone linnen. `Misschien vond ze 'tpikant de zaak isabellig
op te nemen.' (vw v, P . 54), aldus M., die hier zinspeelt op de legende van Isabelle (1566-1633), dochter van Philips II en gouvernante der Nederlanden,
diepas een schoon hemd aantrok toen haar echtgenoot Albertus van Oostenrijk na een beleg in i6oi1604 de stad Oostende had ingenomen.

Ising, Arnold Leopold Hendrik-0824-1898, Kamerstenograaf, letterkundige en medeoprichter, redacteur en recensent van De Nederlandsche Spectator. In
1862publiceerde hi' in dit tijdschrift (nr. 13,
3P9
loo) een recensie van M.'s Over vryen arbeid.
M. noemt hem als redacteur in een brief aan W.A.
Paap d.d. 2 januari 1882, waarin sprake is van problemen rondom depublikatie van Paaps `RomanstiF
ingenoemd tijdschrift (VW XXI, p. 600). In een brief
aan P.A. Tiele d.d.9 december 1877 beschrijft M. zijn
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ergernis over een recensie van Ising (vw xvm, p.
765).
Roe andjing Belanda berkelahi sama tahi!, (Maleis) door M. verklaard als: 'Die honden van Hollanders vechten met drek'. Met deze kreetgaven de
inwoners vanJakatra zich over, schrijft hi' in een
noot bij de Minnebrieven (vw ii, p. 162).
Deze kreet werd door M. toegevoegd aan een passage waarin hi' zijn ergernis uit over het publiek, dat
hem niet betaalt voor zijn werk, maar het wel ijdel
noemt als hi' zijn portret to koop aanbiedt: `Ik begryp heel goed dat de Jakatranen, die staan bleven
zolang er werd geschoten met lood, terstond we lieP toen Publieks voorvaderen begonnen to werpen

ITOE - IWAN

met andere ammunitie!' (vw ii, p. 64; cf. Over vryen
arbeid, vw II, p. 185, waarin M. de Nederlandse vertaling van Itoe andjing... gebruikt, eveneens in een
stuk over hetpubliek). In Over Specialiteiten noteert
Fritsje die zeer goed Maleis spreekt en de zoon van
een `specialiteit' is, de uitroep als Andjing belanda!
in een brief. M. corrigeert hem in een noot, maar
geeft hier niet de Nederlandse vertaling van de
kreet (vw v, p. 515).
Ivanhoe, historische roman van *Walter Scott
Iwan den slachter, naam van M. voor Iwan Iv, de Verschrikkelijke (geb. 1530, tsaar van Rusland 15471584) in de Millioenen-studien (vw v, p. 6o).

iJacob, "Jakob

Jacobijnen, radicale partij tijdens de Franse revolutie
(1789-1794), genoemd naar hun vergaderplaats in
het klooster van St.Jacques in Paris. *Mirabeau en
"Robespierre voerden het schrikbewind. In Over Specialiteiten betoogt M. dat de grondeigenaar, `specialiteit vanryk-zyn, ryk-blyven en ryker-worden,
klaagt over 't Jacobinisme van den staathuishoudkundige die op herziening van 't kadaster aandrip t' (vw v, p. 552).

Jacob, Frederik's-01322-19m, vertrok in 1845 met
.. Rochussen naar Nederlands-Indie,
zijn oom "JJ
waar hi' diens adjudant was tot hij president-directeur van de Staatsspoorwegmaatschappij werd. Van
1881 tot 1884 was hi' gouverneur-generaal van Nederlands-Indie. Onder zijn bewind brak de Atjehoorlog opnieuw uit in het toen burgerlijk bestuurde
gebied.
Jacquerie, (Fr. boerenopstand) genoemd naar de JacHi' moest aftreden toen zijn voorstel om de concesquerie van 1358, de boerenopstand teen de adel in
sie van de Biliton-maatschappij met 35 jaar te verlenFrankrijk, die bloedig werd onderdrukt. De aanen, werd afgekeurd door de Tweede Kamer.
g
voerder van de boeren was Guillaume Karle. Het
Het aandeel van *Goltstein en 'sJacob in de Bilitonwoord jacquerie is afgeleid van 'Jacques Bonhomaffaire bespreekt M. in een brief J.H. de Haas d.d. 19
me' (d.i.Joris Goedbloed), een schertsende benafebruari 1883. Hierin stelt hi' dat Goltstein en 's Jaming voor de boer. In zijn betogen over de onvrede
cob deze misdaad opzettelijk hebben gepleegd,
in Europa, spreekt M. herhaaldelijk over (dreigende)
waarvoor zij dan ook in staat van beschuldiging zoujacquerieen. In een brief aan J. de Geyter d.d. 22 feden moeten wordengesteld. In deze brief speculeert
bruari 1865 schrijft M. n.a.v. de toezending van
hi' verder over de eerlijkheid van 's Jacobs benoediens radicaal-gezinde epische dichtwerk Drie menming tot gouverneur-generaal (vw XXII, p. 551-553).
schen van in de wieg tot in het grafAmsterdam-Gent,
(
Ms adjudant van Rochussen wordt hi' genoemd in
1865):
een brief van M. aan Tine d.d. 1 februari 1846 (vw
la, zó is 93 gekomen! En erger nog: de jacquerien. 93
VIII,. 628).
was een stryd over zyn. Er zal stryd komen over «hebben.» Zo is de geschiedenis der mensheid een bloedige
jacobinisme, woord van M. voor de praktijken van de
vervoeging (conjugatie) van de hulpwerkwoorden.'
"Jacobijnen.
(vw xi, p. 459)
In 1871 schrijft hi' in Idee 928:
Jacobus ii, 1633-1701, koning van En eland van 1685
`Er staan Jacquerieen voor de deur, die veel bloed en
tot 1688, uit het huis Stuart, rooms-katholiek. Zijn
tranen kosten zullen, en het is te vrezen dat de weg
schoonzoon Willem III, stadhouder van Holland,
naar nieuwe en betere Beschaving, door 'n poel van
verjoeg hem van de troon. *Willem Iii
jammeren leiden zal.' (vw iv, p. 674; cf. Idee 747, vw
Jacobus, de rechtvaardige, bloedverwant van Jezus,
Iv, p. 465-567).
Ook in een noot uit 1874 bij Idee 738 (VW IV, p. 692leider van de christengemeente in Jeruzalem, geste693) en in Idee 1079 (vw vi, p. 741 e.v.), voorspelt
nigd in 62. Van hem is waarschijnlijk de 'Brief van
hi' jacquerieen, die hi' hier de benamingen
Jacobus' in het Nieuwe Testament met daarin het
`Brood-, Vlees en Genotoorlog', 'den kannibalen
voorschrift: 'Belijdt elkander uwe overtredingen'.
Kampf ums Dasein' en `kaas-, brood- en champagneOver de biecht sprkende schrijft DD. hierover in 66n
kryg' geeft:
van zijn verlovingsbrieven aan Tine:
`Met het boekerig en versleten «te zyn of niet te zyn!»
`Dit gebod beschouw ik evenals het bevel van Chrismaar 't praktisch, meer algemeen toepasselyk: «Hebtus: «weest volmaakt gelijk uw vader in den Hemel
ben of niet hebben!» zal de leus wezen in den aanvolmaakt is!» Wij moeten er naar trachten maar als
staanden kaas-, brood- en champagne-kryg. De
wij kracht hadden om dat verheven doel te bereiken,
Volkeren zyn vooruitgegaan, waarlyk! Zoal niet in
zouden wij ook de kracht hebben om die en andere
kennis en oordeel – dit immers gedoogden z'n
lessen te ontberen.' (24-27 oktober 1845, vw yin, p. 501)
voorgangers niet! – dan toch in keuze van spys, in
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kieskeurigheid van genieting. Het heeft de grenzen
van z'n begeerten uitgezet...' (Idee 1079, vw vi, P. 742)

Jahn, Friedrich L.- 0778- 185z, Duits theoloog, bevorderaar van lichamelijke opvoeding. Als organisator
van Turnvereine onder de Napoleontische bezettin g, stond hi' bekend als Vater Jahn.
In zijn bewering dat het leerproces van logica en mathesis vaak ongemerkt plaatsvindt, d.w.z. zonder
dat men de wetenschappelijke benamingen kent
(`ieder die denkt, gebruikt logica en mathesis'),
noemt M. degymnastische hulpmiddelen van Vater
Jahn en *Euler als voorbeeld. `Zo maakt ieder die
zich beweegt, onwillekeurig gebruik van gymnastische hulpmiddelen, zonder juist daarby de wetenschap van Vater Jahn of Euler te pas te brengen.'
(noot bij Idee 268, vw H, p. 696).

Jahwe, "Jehovah
Jakarta, (door M. gespeld Jakatra) javaanse stad, in
1619 verwoest door Jan Pietersz. Coen. Op de puinho en stichtte Coen de stad *Batavia. *Itoe andjing

Jakob, zoon van Isaak en Rebekka, tweelingbroeder
van Esau, derde van de aartsvaders(Genesis 25:26).
Hi' kocht het eerstgeboorterecht van zijn broer
Esau voor een schotel linzen. M. noemt hem daarom
een `zegendief in Over vryen arbeid (vw ii, p. 212).
Door de koop werd Jakob de stamvader van de
twaalf stammen. Dit verhaal is opgetekend in de geslachtsregisters, die juffrouw Laps Woutertje wil laten overschrijven als straf voor het *Roverslied.
`Och, mens... dat is alles algeprobeerd, en niets
heeftgeholpen.' reageert mevrouw Pieterse (Idee
413, vw II, p. 624).

jambe, versvoet, veel gebruikt in het epos en het drama. "A leid en "Vorstenschool zijn in rijmloze jamben
eschreven.
g

Jan de Wasser, 'held' van een oude kinder rent die
voor zijn vrouw Griet de huishouding moest doen.
Wouter krijgt van dokter Holsma kleurplaten van
g
ebeurtenissen uit de geschiedenis. M. vermeldt
hierbij dat dit geheel nieuw was voor Wouter die
voorheen alleenplaten met figuren 'die den huiselyken tegenspoed van Jan de Wasser moesten voorstellen, of zoiets,' had gekregen. De laatstgenoemde
platen zijn niet geschikt voor kinderen, aldus M.
omdat ze `te laag staan om 't dagelykse te waarderen'(Idee 1047, vw vi, P . 395).

Jang di Pertoean, titel van de inlandse vorst in de Bataklanden (Sumatra) ten tide van DD.'s verblijf in
Natal(1842-1843). Zijn naam betekent 'hy die
heerst', aldus DD. in noot 109 (1881) bij MaxHavelaar
`Als ik me niet vergis, is er op geheel Sumatra slechts
een Hoofd dat dezen titel drag t' (vw 19P. 346).

JAHN — JANSSENS

werd controleur te Natal, kort nadat zich een affaire rondom de Jang di Pertoean had afgespeeld,
die DD. van zijn voorganger, *Van Meerten, te horen
kreeg. Dit tekleurde' verhaal verteltDD.
DD. in zijn
MaxHavelaar (vw 1, p.177). Jang di Pertoean werd,
volgens dit verhaal, ervan verdacht een opstand
voor te bereiden in Mandheling (Mandailing), zijn
gebied in de Bataklanden. Hi' zou als vurig Islamiet
alle (christelijke) Europeanen willen vermoorden.
Door de assistent-resident van Mandheling, Door
*Van Kervel, de schoonvader van Van Meerten, werd
hi' gevangen genomen en naar Padang gezonden.
Daar ontving generaal Michiels – Van Damme in
MaxHavelaar– hem als zijn gast, verleende hem ondanks bezwarende verklaringen eerherstel en liet
hem terugkeren naar zijn gebied. Van Kervel werd
korte tijd later als assistent-resident geschorst vanwee een aantal vergrijpen die niet direct iets met
deze zaak te maken hadden. In de MaxHavelaar vermeldt M. dat deze zaak nook werd onderzocht. Hi'
vermoedt dat de stukken over dej
ang di Pertoean
door Michiels nooit onder de ogen van de regering
gebracht zijn (vw I, p.179). Dit vermoeden was juist,
zoals De Brun Prince heeft aangetoond in zijn Officiele Bescheiden (ze dr., 191o, p. 310-341).
Michiels ontkende ten stelligste dat hi' bij enige
plannen tot opstand betrokken zou zijn geweest,
terwijl Van Meerten, Van Kervel, DD., en ook resident *Weddik overtuigd waren van zijn ontrouw.
De hele affaire kreeg nog een vervolg, toen Michiels
tijdens het controleurschap van DD. het vonnis tegen *Si Pamaga persoonlijk kwam herzien in Natal.
Deze was veroordeeld wegens poging tot moord op
de Toeankoe Bezaar van Natal. Dean di Pertoean
zou de opdracht tot de moord gegeven hebben.
Uit hoofde van zijn functie was DD. bij deze nieuwe
procesvoering aanwezig (vw viii, p. 133-141). "Soetan
Salim
DD.

Janssen-Schollmann, Jan Jacob-,1851-1917, hoofdonderwijzer aan de strafgevangenis te Rotterdam.
Hi' publiceerde in het Rotterdamsch Zondagsblad van
20 apri11878 (vw xix, p. 490-496) een reactie op een
eerder in dit blade brief van een zekere
M. (6 april 1878, v w )(Ix, p. 435 -440), waarin DD. ' S lezing van 20 maart 1878 te Rotterdam werd aangevallen. De lezing zou over bijgeloof gaan, volgens M.
was dit een `dekmantel'geweest om het geloof te bespotten. De polemiek werd vervolgd door M. met
wederom een ingezonden brief in het Rotterdamsch
Zondagsblad (27 apri11878, vw xix, p. 510-514). Janssen-Scholmann antwoordde hierop met zijn brochure Hoe Kappelman (de heer M.) Multatuli veroordeelde
(onderps. J.S., 1878; ten dele opgenomen in vw xix,
. 528 e.v.).
P

Janssens, Jan Willem-,1762-1838, gouverneur van de
Kaapprovincie, die hi' in i8o6 aan de Engelsen
moest afstaan. Hi' werd minister op de post Oorlog
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onder Lodewijk Napoleon, in 1811 volgde hi' Daendels op als gouverneur-generaal van Nederlands-Indie.
In Idee515 besot M. Janssens' verslaggeving van de
viering van Napoleons verjaardag in 1811 `en dat iedergevoelt hoe men bij het vereeren van zijn Souverein, tegelijk hulde doet aan den grootsten der
Stervelingen'), waarna hi' opmerkt:
`De soort van mensen die zulke dingen by elkaar liegen, maakt nu memorien van budgets-toelichting,
troonredenen, leading articles over vry-arbeid, kultuurstelsel en kadaster, ministeriele speeches... 't een
zoveel waard als het ander.' (vw Hi, p. 276-280)

Janus Secundus, ps. van de schrijver Jan Everaerts
(1511 - 1536). Hi' vergezelde Karel v naar Tunis, werd
benoemd totgeheimschrijver van de bisschop van
Utrecht, maar overleed nog voordat hi' zijn ambt
had kunnen aanvaarden. Als Nieuwlatijns dichter
werd hi' vooral bekend door zijn bundel Basia (=kusjes) uit 1535. M. noemt in Idee io49d Janus Secundus
met zijn `kusj es' (vw vi, P. 438).

Janvier de la Motte, Eugêne-, geb. 1823, prefect van
het Franse departement Eure. Hi' verbleef meestal
in Paris, waar hi' op zeer grote voet leefde. In 1868
ging hi' failliet met een schuld van 700.000 francs.
Hi' moest aftreden als prefect, maar werd kort daarna opnieuw aangesteld. In 1871 klaagde Thiers hem
aan, toen er een tekort van 21 .000 francs was. Janvier de la Motte werd,gesteund door minister
"Pouyer-Quertier, door de jury vrijgesproken. De
publieke opinie bleef zich echter teen hem keren.
M. noemt ditproces in een noot bij Idee 451; hi'
noemt de rol die Pouyer-Quartier in het proces
speelde `zonderling' (vw iii, p. 389).

jao, naam van de Fenicische God. In Idee 899 schrijft
m.:
`Van dezen jao der Feniciers heeft men onzen God gemaakt. Wetgevers en Volksleiders verwrongen den
wysgerigen zin van dit woord tot den naam van 'n kinderachtige persoonlykheid.'
De wijsgerige betekenis van de naam Jaoisdezelfde
als die van "Jehovah: `wat is en was en wezen zal, de
konjugatie van het werkwoord zyn' (vw iv, p. 636637).
"godsdienst

J
aan , *klerk bijeth Franse consulaat
Japanse Gesprekken, satire van M. geschreven n.a.v.
het bezoek van eenJapans gezantschap aan Nederland(vw III, p. 9-32). In de J apanse Gesprekken lezen
we dat degroep Japanners op 14 juni 1862 in Rotterdam arriveerden, nadat zij eerder Frankrijk en Engeland hadden aangedaan om er Westerse instellinen en wetenschappen, o.a. scheepsbouw, artillerie en stoomwezen, te bestuderen. In enkele weken

tijd bezochten zij allerlei instellingen in Den Haag,
Amsterdam, Delft en Leiden. DeJapanse Gesprekken
bevat een scherpe ontleding van het Hollands fatsoen en de Hollandse deugd, die M. op schijnbaar serieuze manier aan deJapanners, die worden aangesproken met de titel "Kami, duidelijk worden gemaakt.
Het stuk verscheen als feuilleton in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van 2,3 en 3o juni 1862.
In 1875 beschrijft M. in een aantekening bij de J apan' aanse Gesprekken de reacties op de eerste druk.De
deelhouders lie en te hoop, en bedreigden den
Direkteur van die courant met allerlei akeligheid,
indien hy niet terstond 'n eind maakte aan de publikatie van zulke infame denkbeelden.' (vw iii,p. 31).
Hi' vergelijkt de gang van zaken met de publikatie
van de Millioenen-studien, die immers door de redactie van Het Noorden afgebroken werd omdat de lezers
er niets van begrepen. Deze dagbladen zijn, aldus
M., inmiddels `aan uittering bezweken', maar de Japause Gesprekken zijn nog altijd springlevend `– wat
ze waarschynlyk blyven zullen –' (vw iii, p. 31). Overigens waren de zinssneden die door het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad als meest aanstootgevend werden ervaren, al geschrapt. Een bijbelse
formulering als 'In den beginne, o Kami, waren alle
kinderen onecht' (vw iii,p. 22) werd niet geaccepteerd. De hoofdredacteur, *G. Broens, had ergeen
bezwaar to en gemaakt, maar moest wijken voor de
aandeelhouders.
Wel nam hi' de Japanse Gesprekken met de gewraakte
uitdrukkingen op in zijn bundel P apillotten van Oom
Geurt (186z). Later werd het herdrukt in M.'s Herdrukken 4865, Amsterdam: R.C. Meijer) en de Verspreide
stukken (1865, Amsterdam: R.C. Meijer; 1872, Amsterdam: G.L. Funke). In 1987 verscheen het verhaal in
Multatuli!. Bloemlezing voor scholieren (Amsterdam:
Van Oorschot).

Japanse steenhouwer, de-, parabel in het elfde
hoofdstuk van de Max Havelaar (vw 1,p. 150-152). Havelaar vertelt dit verhaal, dat hi' eerder aan *Si Oepi
Keteh vertelde, tijdens een van de tafelgesprekken
met zijn vrouw, Duclari en Verbrugge. De parabel
handelt over een ontevreden steenhouwer die wordt
gehoord door een en el. De steenhouwer wordt
door de en el steeds in een ander, volgens de steenhouwer steeds machtiger, gedaante getoverd, maar
hi' blijft ontevreden totdat hi' als rots de macht van
een steenhouwer ziet, en weer steenhouwer wil worden. Hierna werkt hi' hard voor weinig loon, maar
is wel tevreden.
In het Tijdschrift voor Neerlands Indie 'r .1,18
1,1842, p.
400) had M. een bewerking van dit oorspronkelijk
Japanse volkssprookje door Jeronimus (ps. van
"W.R. baron van Hoevell)gelezen. Het werd herdrukt in Van Hoevells bundel Uit het Indische leven
(186o) en in het tijdschrift Rond den Heerd (1867). MarcelJanssens geeft in zijn MaxHavelaar, de held van Le-
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bak (Antwerpen/Utrecht, i97o) een vergelijking tussen M.'s enJeronimus' versie.

in de Griekse mythologie de aanvoerder van de
Argonautentocht naar Colchis om het gulden vlies
terug te halen.
In Idee573 ageert M. to en gelovigen die niet zelfstandig denken, maar hun antwoorden uit de bijbel
halen, enpleit hij voor zelfstandig denken:
`leder onzer is zyn eigen Jason op de Argonautenvaart naar 't Colchis der waarheid, en wie 't sturen op-

Jason,

draagt of overlaat aan anderen, heeft het zichzelf te
wyten dat hy, in plaats van gouden-vlies en eer, slyk
en schande tehuis brengt.' (vw iv, p. 331)

In de Millioenen-studien noemt degnoom Semi-ur de
vrouw diegewonnen had aan de speelbank, `Uw mevrouw...Jason', n.a.v. M.'s opmerking dat ze dapper
gestreden had om haar gulden vlies (vw v, p. 256).

JASON — JAVAANSE

bruik dat deJavaanse hoofden van hun onderdanen
maken, en noemt hij de moeilijkheden waarvoor
een Nederlandse ambtenaar zich bij het tegengaan
van deze misbruikengeplaatst ziet. Een geromantiseerde beschrijving van deze problematiek vormt de
liefdesgeschiedenis van "SaIdjah en Adinda in het
zeventiende hoofdstuk. Aan het einde van de Max
Havelaar klinkt het:
de javaan wordt mishandeld! Want: wederlegging der HOOFDSTREKKING van
myn werk is onmogelyk!' (vw I, p. 293)
`Goed, goed... alles goed! Maar...

Ook later heeft M. voortdurend de zaak van deJavaan be left. Bijv. in de Minnebrieven, met daarin de
`bewijzen dat de Javaan mishandeld wordt' (vw ii, p.
121 e.v.; "herendiensten). In zijn
oproep `Aan het
Volk van Nederland' schrijft hij:
`In Neerlands-Indie laat men z'n slaven wegroven en verhongeren . Overdryving? Nederlanders, leest gy de couranten niet? Staat er niet duidelyk te lezen, dat er

In januari 1839 kwam de 18-jarige DD. op Java
aan met het schip van zijn vader. Zijn eerste Indische jaren bleef hij op dit eiland waar hij werkzaam
was bij de Algemene Rekenkamer in Batavia (18391842). In 1844 keerde hij vanuit de Westkust van Sumatra terug naar Java. Hi' werkte er op verschillendeplaatsen, totdat hij in 1849 assistent-resident van
Menado (Celebes) werd. In deze tweedejavaanse periode ontmoette hij zijn toekomstige vrouw, Tine.
Vanuit "Krawang (1845-1846) schreef hij haar zijn
verlovingsbrieven.
Na Celebes, zijn verblijf op Ambon en zijn verloftijd
in Nederland, keerde DD. in september 1855 tern
naar Java, waar hij moest wachten op herplaatsing.
In januari 1856 werd hij benoemd tot assistent-resident van *Lebak op West-Java.
Na zijn ontslag bleef DD. nog een jaar op Java, waar
hij na zijn mislukte pogingen "Duymaer van Twist
te spreken te krijgen, probeerde om op andere manieren aan de kost te komen. Hi'j vatte onder meer
hetplan op een rijstpelmolen te kopen ("Van Son).
Alleplannen mislukten echter en in apri11857 verliet hij Java – en Indie – voorgoed. Tine bleef nog
enige tijd bij Jan in Rembang. "Rangkas-Betoeng
"Poerwakarta "Poerworedjo

Java,

J
avaan, In het vijfde

hoofdstuk van de Ma.ic Havelaar
schetst M. het karakter van deJavaan en de oorzaken
van diens benardepositie:
`De Javaan is uit den aard der zaak landbouwer. De
grond waarop hy geboren werd, die veel belooft voor
weinig arbeids, lokt hem daartoe uit, en vooral is hy
met hart en ziel overgegeven aan het bebouwen zyner
rystvelden, waarin hy dan ook zeer bedreven is. (...) hy
zoekt zyn vrouw onder de meisjes der desa, die 's
avonds onder vrolyk gezang de ryst stampen om ze te
ontdoen van den bolster... het bezit van een paar buf-

wederom hongersnood is op Java? Dat er wederom «een
tweehonderdtal» mensen (Nederlandse onderdanen,
hoort gy!) zyn weggeroofd op de kusten van Celebes?'
(Idee 29o, vw II, p. 485)
De zorg voor de javaan zou een van de eerste staatkundige principes moeten zijn, betoogt hij in Idee
296 (vw II, P. 491).
Toch meende een aantal critici dat M. niet werkelijk
be aan was met het lot van de Javaan, maar dat het
hem in de eersteplaats om zijn eigen positie ging.
Daarover schrijft Du Perron in de Bewijzen uit het P ak
van Sjaalman (1940, p.109): Ten van de grote verwijten van Multatuli's bekladders' is dat hij de `zaak
van de javaan' achteraf had uitgedacht, dat hij eigenlijk niets voelde voor de inlander'. Als bewijs tegen deze opvatting citeert Du Perron een brief van
Duymaer van Twist uit 1882, waarin deze schrij ft:
`Op de diners, of liever na de diners, waarop ook hij

werden uitgenoodid, had ik meermalen met hem gesproken en had
hij mijn sympathie verworven door zijn hart voor
den inlander' (a.w.p.109). In zijn Multatuli en de luizen neemt Du Perron verdere bewijzen op van het
feit, dat de toestand van de Javaan M. wel degelijk
tijdens zijn dienst in indict ter harte ging (am., P. 4345). Hart voor de inlander ma hij dan gehad hebben, over de vraag of hij in Lebak juist handelde
wordtgetwist. Sommigen zijn van mening, dat M.
door zijn optreden in Lebak er blijk van gegeven
heeft weinig of een inzicht te hebben gehad in de
Javaan en de Javaanse adat. Zo schreef de Indonesische historicus Sartono Kartodirdjo (*Bantam) over
de door M. teen de regent ingebrachte beschuldigingen: 'Here we meet with a lack of understanding
of the background of Javanese patrimonial-bureaucratic structure'.
(Lit. R. Nieuwenhuys, De mythe van Lebak, 1987).
met zijn echtgenoote nu en dan

fels die zyn ploeg trekken, is het ideaal dat hem aanlacht...' (vw I, p. 64)
In

hetzelfde hoofdstuk introduceert hij het mis-

javaanse hoofden, In de Max Havelaar schrijft M. dat

javaanse hoofden inkomsten hadden uit: 1. maand-
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eld , 2. vergoeding van het Nederlandse bestuur
g
voor vroegere rechten, 3. procenten van de opbrengsten van deprodukten in het regentschap en 4. beschikking over arbeid en bezit van de gewone dessaman. In Lebak waren er alleen inkomsten uit a en 4
(vw 1,p. 64 e.v.).
Java-bode, liberaal dagblad te Batavia, opgericht in
1852. Aanvankelijk kwam het blad tweemaal per
week uit, W.L. Ritter en W.A. Tollens waren de redacteuren. Vol ens het gedenkboek Honderdjaar
ava-Bode 1852-1952, besteedde het blad veel aandacht
J
aan de kunsten R. Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel, Amsterdam,) 8, p. 129 e.v.).
Op 23 juni 1864 publiceerde "S.E.W. Roorda van Eysinga het artikel 'Solo en de resident Nieuwenhuyzen' in deJava-bode.
In 1867 werd "C. Busken Huet aangezocht als hoofdredacteur. Na enige aarzeling – hi' wilde ook de conservatievepolitiek kunnen verdedigen – accepteerde hi'j het aanbod en vertrok in mei 1868 naar Indie,
waar hi' in juni de redactie overnam van Van Gennep. Binnen een jaar maakte hi' er een blad van dat
in Nederlands-Indie enig in zijn soort was: `een
krant vanpolitiek conservatieve signatuur temidden van een liberale oppositie, een fatsoenlijke
krant, waardig en met een zeker niveau, met aandacht ook voor andere onderwerpen dan alleen
maar faits divers en Indische zaken' R. Nieuwenhuys, a.w., p. i8o).
Java-oorlog, brak in 1825 uit na de opstand van "Dip o
Negoro teen het Nederlands gezag, en werd in
HM
1830 bedwongen door gouverneur-generaal *H.M.
de Kock.
M. noemt deze oorlog in zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' uit 1851 (vw ix,p. 145). In Over vryen arbeid
schrijft hij:

Javasche Courant, voor 1829 getiteld "Bataviasche
Courant) voornaamste officiele krant in NederlandsIndie. Deze `staatscourane werd op de Landsdruken stond onder toezicht van de
kerijedrukt
g
regering (*S. van Deventer JSzn.).
In deJavasche Courant van 1 januari 1845 werd in de
rubriek `Mengelingen' DD.S gedicht "`Nieuwjaar' geplaatst.
Richter
can Paul, ps. van Johann Paul Friedrich
J
,
1763-1825, Duits humoristisch schrijver. Zijn bekendste werk is Flegeljahre (18o5). In 1836 of 1837
maakte DD. eenpoeziebewerking van Jean Pauls
Neujahrsnacht eines Ungliicklichen'. Mimi schreef
dat
zij in het bezit is vanDe
die tekst, getiteld ' Oudejaarsnacht van eenen Ongelukkigen, naar het proza vanJean Paul', maar nam hem niet op de Brievenuitgave (Brieven ws I, p. 21).
Op 19 januari 18371as Pieter Douwes Dekker het oorspronkelijke verhaal van Jean Paul voor in de vergadering van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op 28 juni 1838 droeg DD. er zijn bewerking
van voor (vw viii,p. 55, 6o). Slechts enkele reels
zijn overgeleverd; ze werden door DD. opgetekend
in zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' (vw ix, p. 185). In
deze brief vermeldt hi' dat hi' eens geprobeerd had
hetgedicht in Menado voor te dragen, maar dat hi'
zijn gehoor niet had kunnen boeien. Enkele reels
hiervan luiden:
'Hij snikte een heete tranenvloed/Ontdooide de opgehoopte sneeuw;/Hij zucht nog zachtkens eerie keen/
«0 Vader, geef die jeugd mij war!'

noemtJean Paul in Idee 10 2b (vw vi, p. 485) als
een van de veelvuldig nagevolgde auteurs, 'die reeds
zelf zo bitter lyden aan wurmstekigheid'. Hi' verwijst verder enkele keren naar Jean Pauls Flegeljahre

DD.

("Flegeljahre).

`En later die Javase-oorlog in 1826-1831! Ze werd gerekt Jehovah, (jahwe) In Idee 164 verklaart M. jehova's
naam om het verhaal van de schepping te weerlegin 't belang van een der bevelhebbers [generaal Van
gen:
Gennen], die een speler was, en meestal court d'argent
`Zy die geloven aan een schepping, moeten erkennen
zynde, oorlog nodig had om aan geld te komen. Nog
dat er ook voor of buiten die veronderstelde schepwyst men te Batavia 't huis dat by verdobbelde in een
ping, Of niets was... 6f dat er was wat er, naar de gegenacht. Zo'n verlies moest de Javaan weer betalen.' (vw
vens, wezen moest. Dit is uitgedrukt in Jehovah's
II, p. 212)
naam: odie is, was, en wezen zal».' (vw II, p. 387-388)
De oorlog eindigde, aldus M. door verraad. Dipo Ne"mythologie "goden "Zijn "godsdienst "Jao
goro, het hoofd van de opstand, 'had vrygeleide toen

men hemgevangen nam' (vw II, p. 212).
"J.N. Scholten was `veldprediker' ten tide van de
Java-oorlog, aldus M. hi' vervolgt over Scholtens
`kudde':
`Onder de Nederlandse helden in den Javasen oorlog,
bevonden zich velen die van Nederland nooit iets gezien hadden dan Harderwyk, en dus in beschaving,
wellevendheid en krygstucht, wel eens wat te wensen
overlieten. Het regende dagorders ter handhaving van
de discipline, die, als gewoonlyk, onder al dat handhaven bezweek. 't Was 'n wilde troep.' (vw vi, p. 243)

*De laatste dag der Hollanders op Java

J
eneverkelder, kistje voor het bewaren en vervoeren
van flessen. DD. somt in zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' d.d. 14 mei 1851 een aantal zaken op die hi'
bij zijn terugkomst in Nederland van plan is te
ondernemen. Eën daarvan is `een huisje bouwen
van ruw bout en riet', waarin dan `een mate en
een jeneverkelder waarop een merk staat AH- -(Hoboken)' moeten komen. Dat is het logo van de
koopman en reder Anthony van Hoboken (17671850), die sedert 1795 eigenaar was van een jeneverstokerij. Zo'n kistje gebruikte DD. als tafel
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toen hi' "De Bruid daarboven schreef (vw p. 15615).
7

Jértime Bonaparte, 1784-186o, broer van Napoleon I,
van 1807 tot 1813 koning van Westfalen. In een noot
bij Idee 519 noemt M. de huiselijke geschiedenis van
de Hessen-Kasselse vorsten tuitengewoon... zonderling'. Ook de regering van jdrOme past `wat chronique scandaleuse aangaat, vry wel in't lystje van
het Kasselse hor (vw in
27).
JerOme Paturot la recherche d'une position sociale, satire uit 1843 van "L. Re baud.
J
eronimus, ps. van *W.R. baron van Hoevell.

Jeruzalem verlost, Nederlandse vertaling uit 1852
door "J.J.L. ten Kate van het heldendicht Gerusalemme liberata (1575) in ottave rime (achtregelige verzen)
van de Italiaanse dichter Torquato Tasso (15441595). Over het verwoesten van de hortus te "Biebrich door de Pruisen moet de schrijver zich, aldus
Meester Adolf in de Millioenen-studien, niet zo druk
maken. Het was een ridderlijk gebeuren en:
`als ik van verzen hield, zou ik 'n verlost Jeruzalem bestellen, in ottave rime, op die gebroken glazen... zonder tenkatische vertaling altyd, omdat men dezelfde
zaak niet tweemaal moet verlossen en om hals brengen.' (vw v, p. 75)
In Idee451 schrijft M. over deze vertaling:
`Zie 't Jeruzalem, waarvan dominee Ten Kate verlost is
in 't Hollands. Men heeft weten te bewerken dat er 'n
stuk in de couranten geplaatst werd, vol italiaanse verrukking over nederduitse welluidendheid. Dominee
Ten Kate is tot ridder geslagen, alsof-i Tancred of Godfried [personages uit het boek] zelf was, en zeker zal de
Italiaanse verrukking ook beloond worden. En dat zal
billyk wezen. Want ik vind het makkelyker 'n paar
duizend verzen saam te lymen in 't Hollands, dan
daarover verrukking te voelen in 't Italiaans. Dit moet
veel inspanning gekost hebben, en in Holland zelf
heeft men 't dan ook zo ver niet kunnen brengen.' (vw
III, p. 99)

ettchen, een meisje
J
DD. noemt in een brief aan
Tine van 23 januari 1855. Hi' ontmoette dit meisje in
depostwagen van Mainz naar Oberwesel en verhaalt in deze brief zijn `onschuldige avonturen' met
haar:
`Nog begrijp ik het niet, en zij – jettchen ook niet. Maar
dat is zeker dat zij drie dagen en drie nachten met mij
gereisd heeft, – dat wij te Oberwesel in eene kamer geslapen hebben, dat zij mij in mijn slaap haar heeft afgeknipt en het hare in de plaats heeft gegeven, – dat
zij mij briefjes heeft geschreven en mij in Amsterdam
weer een brief beloofd heeft, en dat ze toen ik te
Coblenz haar verliet, schreijende aan de postwagen
stond. Nu denk je dat het een gemeen meisje was, niet
waar? Neen geloof me. Dat woord eer en deugd in den

JEROME – JEZUS

gewonen zin genomen – ik hecht daaraan alsge weet
niet zooveel – moet ik zeggen dat ik dat meisje in eene
kaserne van kurassiers vertrouwen zou.' (vw p. 372)

Jezukten, leden van de SocietasJesu (S.J.), een militairgeorganiseerde rooms-katholieke orde, die in
1534 gesticht werd door Ignatius van Loyola als verzet teen de Hervorming en afvalligen van het ware
geloof. De orde is van root belang geweest voor het
herstel van de kerkelijke macht en kreeg grote
macht op onderwijsgebied. De invloed van de zendelingen van de orde, zowel binnen als buiten Euroa, bezorgde haar weldra veel tegenstanders. Uit
P
verschillende landen werden de jezukten dan ook
lane tijd geweerd. Als gevolg hiervan werd de orde
in Rusland in 1820 en in Spanje in 1868 opgeheven.
In een brief aan Mimi d.d. 27 en 28 juli 1863 verdedigt M. de jezukten teen de beschuldiging dat zij
de `eeuwige voorstanders van 't kwade' zouden zijn.
Hi' voegt hieraan toe dat de tegenstanders van de
jezufeten 'clan maar eens moeten proberen hoeveel
goeds zy zelfhadden kunnen tot stand brengen door
gelyke vereeniging tot het goede (vw p. 176).
In Duitsland werden, na een verbod van Bismarck,
in 1872 de werkzaamheden van de jezukten in de
Kulturkampf verboden. achtte dit onrechtvaardig – godsdienst was immers niet verboden – en bovendien was het `niet zeer handig uit 'n staatkundig
oogpunt. 't Heeft er veel van, of men die mensen
vreest. Bovendien, waarom hen te verheffen tot iets
als martelaren?' (noot bij Idee 894, vw p. 710).
Jezus, `Misschien hadden wy nog te offeren aan Jupiter Diana of Mars, als nietjezus tot 'n twaalftal visserlui hadgezegd: gaat en prediktr, schrijft M. op
27-28 juli 1863 aan Mimi (vw p. 176). jezus wordt

door hem herhaaldelijk ter sprake gebracht in zijn
geschriften. Hi' bewondert en prijst de integriteit
en het lijden van jezus. Zijn afkeer van het christelijkegeloof (en alle andere geloven) staat hem hierbij
niet in de weg omdat deze godsdienst vol ens hem
niet op de ideeen van Jezus is gebouwd (jezus is
geen christen', Idee 66 vw p. 321). De bijbel is
m.a.w.geen juiste weergave van Jezus' woorden.
Hierover vinden we in de Ideeen 63-65 (vw p. 320321) enkele korte uitspraken. Bijv.: lezus moet veel
gezegd hebben dat niet in den bybel staat. Daaronder moet veel schoonsgeweest zyn. Er staat van jezus veel in den bybel, wat jezus niet kan gezegd
hebben.' (Idee 64) en: lezus is slecht getekend in
den bybel. Wie dat niet voelt, is Jezus' vriend niet.
Omte waarderen moet men den bybel we
werpen.' (Idee 65). Ook Idee 93 gaat hierover en
luidt: lezus ontmoette een evangelie, en vroeg, wie
zyt gy?' (vw P . 330; cf. ook Idee 187, vw p. 405).
In de Ideeen 263-265 (vw p. 464) gaat hierop
door. Hi' schrijft het te betreuren dat er geen ware
biografie van Jezus bestaat, waarin ook diens onvolkomenheden beschreven worden. Vaarschynlyk
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"bijbel "Mattheus *Sint-Eloy *De Kruissprook
hadden we [dan] een mensleren kennen; dat wil wat
meer zeggen dan een god, of half-god, of God, als
jezus Sirach, titel van den van de apocriefe boeken in
naar men wil.'. Uit de Evangelien, het enige gehet Oude Testament(2e eeuw v.Chr.), geschreven
schrift over het leven vanJezus, blijkt dat hi' iedoor een auteur van dezelfde naam. De titel in de
mand van `zeer byzondere gaven' was en `dat z'n
Statenbijbel luidt `Ecclesiasticus, anders genoemd
levensloop belangryk moet geweest zyn, doch...
Jezus Sirach, ofte de wijsheid Jesu, des soons (van) Sideze erkentenisgrondt zich meer op 't analogisch
rach'. Het boek bevat spreuken en levenswijsheden
besef van wat wy niet weten, dan op kennis aan de
zoals: `Alle wijsheyt is van den Heere, ende is met
voorvallen die z'n levensbeschryvers hebben te boek
hem in der eeuwigheyt 'en 'In 't' yver wordt het g out
gesteld. Dit namelyk is zeer weinig. De vier Evangelbeproeft, en de aengename menschen in den oven
ien, door weglating van herhalingen, door uitsluider vernederinge'.
ting van onmogelyke varianten, tot den gebracht,
In een brief aan C. Vosmaer d.d. 3 september 1886,
vormen een zeer, zeer klein boekje, dat ternauwernoemt m.JezusSirach en de boeken van "Spencer en
nood de volledige beschryving zou kunnen bevatten
"Goethe, voorbeelden van veelvuldig geciteerd wervan wat menigeen in den maand levens ondervond.
ken(vw XXIII, 707). De spreuken waren inderdaad
Alles nu wat we meer van Jezus menen te weten,
populair. In 1565 verscheen in Antwerpen de eerste
dan in zo'n klein bundeltje zou kunnen vervat zyn,
druk van Ecclesiasticus (in verzen), door Jan Fruytiers
is...prekery.' (VW iv, p. 412-413).
(later als facsimile uitgegeven), waarna er vele volgZijn bewondering voor het lijden van Jezus blijkt
den.
verder uit de volgende passage uit de Max Havelaar:
In een brief aan Funke d.d. 6 juni 1885 schrijft M.
`(...) men denke aan Jezus, waar hy zo treurig staart op
dat hi' zijn idee over het nadelige effect dat kritiek
Jeruzalem, en zich beklaagt «dat het niet gewild
heeft op de arbeid CHet put uit.'), onlangs aantrof in
heeft.» [Mattheus 23:37] Zulk een kreet van smart —
Jezus Sirach. Hi' voegt hieraan toe dat de auteur erwith-gifbeker of kruishout — vloeit niet uit een ongevan, 'die ouwe wysgeer', over het algemeen veel clideerd hart. !Mk moetgeleden zyn, veel geleden...
ches verkondigt, zoals bijv. `heb de wysheid lief en
daar is ondervonden!' (vw i, p. 83)
quister vooral naargoeden raad'. M. concludeert
In een brief aan P.A. Tiele d.d. 18 november 1876
hieruit dat de auteur `dus ook een 'n kopieleveranschrijft hi' dat hi' bij Jezus wel de alledaagse gegecier' was, 'M. de la Palisse tout crache[Fr. sprekend
yens("n Wiskundige waarheid, 'n kloppende boekmijnheer de la *Palisse' (VW XXIII, p. 361-362).
houding, 'n triumf van gewoon gezond verstand') tot
`poetische opwekking' mist. Hi' vervolg t:
job, verhaal met gelijknamige hoofdfiguur uit het 18e
`Hy [Jezus] spreekt, leraart en leeft slordig, en ik word
bijbelboek in het Oude Testament. Hierin stelt God
knorrig als ik zie hoe onhuishoudelyk hy omgaat met
Job op de proef door Satan hem al zijn bezittingen
maren en wanten. Met rhetorische volgorde van denkte laten ontnemen.Job blijft in zijn misêre het toonbeelden gaat-i om als of 't roofgoed was...' (vw xviii, p.
beeld vangeduld en lijdzaamheid. In een brief aan
505)
Tine noemt M. dit bock de `oudste roman van de weIn een brief aan H. van Du se d.d. 18 februari 1869
reld' (8 september 1859, vw x, P. 47).
vergelijkt M. zijn eigen lijden met dat van jezus:
`Golgotha was zyn lyden niet, dat was 't eind van z'n
obsiade, De-, komisch heldendicht van de Duitse
leed! 1k zal me (indien ik werken kan, want veelal
J
volksdichter Karl Arnold Kortum (1745-1824) uit
wordt ikgestoord — en dat storen is myn *Golgotha!)
1784, waarin de geschiedenis van Hieronymus Jobs
nu, als 't kan, zal ik my door Fancy eens laten vciOrzegwordt verhaald. In 1872 verscheen een door Wilgen wat Christus geleden heeft, voor de domme méehelm Busch verluchte uitgave van De Jobsiade.
loopers 't de moeite waard vonden het op te schryven.
konin In het derde bedrijf van V orstenschool vraagt
(...) Zyn artikels in de courant werden niet beantgin Louise aan De Walbourg iets vrolijks voor te le woord, by letterkundige congressen ignoreerde men
zen. Zij stemt in met diens voorstel om De Jobsiade
hem (...).' (vw xm, p. 364)
van `meesterJobs' te kiezen (vw vi, p. 57). Tijdens
M. werd ook door sommige vereerders, en in enkele
het lezen worden zij onderbroken door de verschijpublikaties met Jezus vergeleken. Bijv. in Het leven
fling van Van Huisde en Miralde. Na dit bezoek
en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatul0
merkt de Koningin-Moeder op dat ze De Jobsiade wel
(192o, dl. I, p.158), waarin J. de Gruyter een aantal
kunnen missen (vw vi,p. 61).
karaktereigenschappen van Jezus (de waarde van de
persoonlijkheid, de verheerlijking van de liefde, de
afkeer van het vergaren van schatten, de aanprijzing Jocrisse, in Franse kluchten de naam van de bespottelike figuur van de onnozele lakei, een Joris Goodvan het martelaarschap en de strijdvaardigheid), bij
bloed. Een klucht met deze figuur als hoofdperM. herkende. Over de fascinatie van M. voor dejezussoon, wordt wel eenjocrissiade genoemd. Enkele
figuur, publiceerde Ph. Vermoortel in 1984 het artivoorbeelden hiervan zijn Molieres blijspelen Sganakel 'Multatuli enJezus; Aspecten van een hartstochrelle 466o), Les Femmes savantes (1672.) en de achttientelijke vriendschap' (Over Multatuli, nr. 13, p.10-35).
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de-eeuwse klucht Le desespoir de J ocrisse van Dorvigny.
M. noemt de wijze waarop het publiek zijn Max Havelaar behandeld heeft eenJocrissiade:
`Zdker is 't, dat ik van zo'n naief-wrede Jokrissiade

m'n
boek is af, m'n boek is all' (brief aan Tine d.d. 13 oktober

een voorgevoel had, toen ik zo verheugd uitriep:
g

1859, vw x, p. 73)

In Idee772 ageert hi' tegen het `verkeerd verstaan'.
Hetpubliek moet z.i. 'De Jokrisses en Pierrots [Pierrot=hansworst van het Franse toneel] op de planken
trachten te begrypen.' (vw iv, p. 495).

joden, In zijn aanval op het christendom in Idee 187,
prijst M. de joden die, in tegenstelling tot de christenen, hun wetten wel naleven. Hi' voegt hieraan toe
dat hi' de joodse wetten niet mooi vindt (vw ii, p.
405-406). In Idee 12,24 schrijft hi' over het trouwe geloof van de joden: 'hun onverstoorbare bravigheid
verschaftgoede dagen aan Jehova. Sedert achttienhonderd jaren heeft hy zich niet 'n enkele maal op
z'n uitverkorene hoeven driftig maken' (vw vii, p.
412). De joden zouden bij uitstek geschikt zijn om
het chistendom te bestrijden, aldus M. die echter
denkt dat hungeloof dat niet toestaat:
`Gegaat met onbesnedenen om... als broers wel niet,
maar als klanten toch en handelsvrienden, wat 'nth
zegt voor'n rechtgeaard handelsgemoed. Ge reikt de
hand aan allerlei boosdoeners die varkensvlees eten,
en zich niet ontzien zouden 'n wafelkraam op te zetten in uw tabernakel, wanneer ge u niet kondet beroeen op eigendomsrecht volgens dezelfde Burgerlyke
P
Wet, die U'ngruwel behoorde te zyn. Gruwel... zie-

Johannes, e en der apostelen, zoon van Zebedeus, gestorven te Efese omstreeks loo n.Chr. In de bijbel
wordt den van de Evangelien en de Openbaring aan
hem toegeschreven.
Zijn zachtmoedige karakter noemt M. in een brief
aan zijn broer Pieter d.d. 15 januari 1851, waarin hi'
de bedachtzameJohannes tegenover de driftige ijveraar Petrus stelt (vw Ix, p. 109). Hi' eindigt de "Likdoornvertelling met de bekende woorden uit
Johannes 8: 7 , waarin Jezus tot hen die de overspelige vrouw bij hem gebracht hadden antwoordde:
`Die van ulieden zonder zonde is, were
eerst de
P
steen op haar!' (Idee 817, vw Iv, p. 546). In een aantekening bij de Millioenen-studien stelt hi' voor om in
de eerste reels van het Johannes-Evan `Woord'
te vervangen door de `Rede'. Johannes 1:1 luidt dan
in M.'s `overzetting': 'In den beginne was de Rede,
en de Rede was by God, en de Rede was God.' (vw v,
. 308). *Lazarus
P3

Johannieter Orde, Duitse naam voor de ridderorde
van Sint Jan van het hospitaal van Jeruzalem, daarom ook wel `Hospitaalbroeders' genoemd. De orde
werdgesticht in 1099. Deze geestelijke ridderorde
veroverde in 1291 Cyprus en in 1309 Rhodos. Van
1530 tot 1798 bezat zij het eiland Malta, vandaar dat
ze ook `Maltezer ridders'genoemd werden. Ze droegen een zwarte mantel met een wit kruis.
In een brief aan Mimi d.d. 29-30 juli 1863 noemt M.
deze orde, wanneer hi' over zijn lidmaatschap van
de vrijmetselaarsloge Orde en Vlijt schrijft:
`Er zyn er die meenen dat we [de vrijmetselaar] opvol-

daar 't woord dat hier te pas komt! Leest eens na, wat

gers zyn van de johanniter ridders, anderen zeggen

algruwelen er zyn in het oog van uw Heer, en die ge,

van de secte der Essders waartoe Jezus zou behoord

toch dagelyks bedryft. (...) Zolang de Israelieten zich

hebben, en Joseph van Arimathea en Johannes de doo-

zo lauw gedragen in de zaken die zy voorgeven voor

per & Nikodemus. Maar de heele warboel kan me niet

heilig te houden, mag ik hen niet hoog stellen. Niet bo-

schelen.'t Is een bedorven troep.' (vw xi, p. 184-185)

ven Christenen, byv. die even uitmuntend als zy, 't
kunstje van accomoderen verstaan. Eerbied voor 't gevoelen van anderen? Ik heb eerbied voor

oprechtheid.'

(vw vii, p. 415-416)

Jodenbuurt, te Amsterdam, door M. beschreven in
Idee 1223 (vw vii, p. 405), als Wouter Pieterse er op
uit wordtgestuurd om een "smerig papiertje te innen. Het leven in deze buurt speelt zich buiten af,
aldus M. die de huizen `krotten' noemt, die `hoogstensgoed genoeg [waren] om er in te slapen, en niet
eens onvoorwaardelyk'. Vervolgens beschrijft hi' gedetailleerd de markt in de jodenbuurt, waar men
oud ijzer, lompen en versleten kinderspeelgoed verkocht. Het leven in deze buurt was `zonderling en
ontsnapte in z'n hoofdmomenten aan de waarneming hunner medeburgers van anderen oorsprong
en behoorlyker geloof. Een vreemde kreeg slechts
de buitenkant te zien, de handel bleef een mysterie
(VW VII, p. 407-410).

Johanna, paus-, "Paus Johanna

Jolles, Jolle Albertus-, 1814-1882, advocaatbij het provinciaal gerechtshof van Noord-Holland,
in 1861 minister van de Hervormde Eredienst, vanaf
1862 lid van de Hoge Raad en van 1871 tot 1872 minister vanJustitie onder het kabinet Thorbecke-Van
Bosse.
In Idee986 schrijft M. dat Jolles bij de begrafenis
van *Thorbecke in 1872, 'n vreemd werk [deed],
toen-i by dat graf het certificaat van Thorbecke's onaangevochten ordinairheid overlegde' (vw vi, p.
169). Hi' doelt hier op een briefje van Thorbecke aan
Jolles, waarin deze hi' zou hebben geschreven in
God tegeloven (Idee 968, vw vi, p. 168-169; cf. noot
bij Idee 452, vw HI, p. 405). Eën van M.'s grafschriften op Thorbecke luidt:
`Lief van Jones, dat-me 'n certificaat van «Geloof»
heeft gegeven./'t Was 'n afgedrie... dokterse toer, onder ons gezegd en gebleven.' (vw vi, p. 184)

Jonathan,
1. spotnaam voor de Amerikaan, zoals John Bull
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voor de Engelsman. In zijn bespreking van En else
stopwoorden en uitdrukkingen, die ook door Nederlandersgebezigd worden, schrijft M.:
later, veel later, ontvingen we uit Amerika jonathans
raadgeving aan z'n zoon: «Be honest, my boy, be
honest ifpossible, but... make money!» Maar dat
komt hier eigenlyk niet te p
as, want in die les steekt
raktisch nut. Vandaar dan ook dat ze zelden wordt
p
aangehaald.' (Over Specialiteiten, vw v, p. 484)

2.ps. van 1.P. Hasebroek

heeden zeer druk bezig zijn: om de gemeene Nederduitsche taal, eens lustig te verhutselen en te verboeten: Dezelve eensdeels naar het bijzonder Hollandtschp lat en de straattaal. (...) 't Geene wij dan in
dit schrijven be-oogen, is uit U:E voornemen, om Venus en Minerva ook te herdrukken: mits het waare
Vrouwen Loff.' M. komt tot de conclusie dat spelling
mode is en dat 'die lieden die 'n uitgaaf menen te
verbeteren door 't verhanselen van de spelling des
auteurs naar de mode van den dag,' zich vergissen,
want:

Jonckbloet, G.-0848-1926, pastoor te Batavia, publiMultatuli.
tatuli. Hi' droeg het op
ceerde in 1894 het boekMul
aan 'de Nederlandsche jongelingschap', met het
doel M. van zijn voetstuk te stoten en de verderfelijke invloed van zijn geschriften op de jeugd enigszins in te dammen. Voor dit boek reisdeJonckbloet
in 1890 naar Rankas Betoeng om daar de archiefstukken te bestuderen. Hi' geldt als den van de eerste Multatuli-biografen, zij het een uiterst kritische.

`De vraag is volstrekt niet, of men de eigenaardigheden van 'n schryver goed- of afkeurt. De eigenaardigheden behoren nu eenmaal by 't geheel. Zyn ze
loffelyk, dan heeft de auteur er recht op, dat men hem
z'n eigendom niet ontneemt. Zyn ze laakbaar, dan eerbiedige men het recht des lezers, om z'n afkeuring
daarvan in de schaal te leggen van z'n oordeel over
den inhoud. In beide gevallen dienen zy tot karakterisering.' (vw vi, p. 665-674).

Jonckbloet, Willem J.A.-,1817-1885, hoogleraar te
Groningen en later te Leiden. In 1868-1872 verscheen zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
(6 dln.), waarvan het het laatste deel een uitvoerige
beoordeling van Vorstenschoolbevat. Jonckbloet
komt daarin tot de conclusie dat dit toneelstuk teveelgebreken heeft om te kunnen boeien.
OverJonckbloets kritische uitgave van Van den Vos
Reynaerde (1856) schrijft M. op 18 november 1876 aan
P.A. Tiele:

Jones, John Paul-0747-1792, Amerikaans kaper,
wiens schip in oktober 1779 in een strijd met de Engelsen bij Kaap Landsend verging. Hi' bees daarna
zijn vlag aan boord van een veroverd schip en bracht
dit binnen op de rede van Tessel, en verklaarde dat
hi' een kaper maar officier was. Vervolgens verkocht hi'j zijn buit en werd in Amsterdam en Den
Haag als een held gevierd. Lang werd over hem nog
een kinderliedje gezongen dat begint met de reels:
`Daar komt PauwelJonas aan,/'t Is een aardig ventje'/Doch zijn schip ging naar de maan,/Op een Engels endje' (Tj. W.R. de Haan, Onze Volksrijmen,
Utrecht, 1978, p.141).
In een noot bij Pruisen en Nederland noemt M. een
vriend van zijn vader, D. Visser, met wie zijn vader
eens een schip had losgemaakt van de ketting om ermee naar En eland te varen. Visser was `een soort
van PaulJones op kleine schaal', schrijft M. (vw iv, p.

Vat is dat nu voor 'n letterkundery? Heeft de man
heel veel anders gelevers dan zulke dingen? Z'n
vruchtbaarheid schynt me van de echt-doctoraal akademische soort te zyn.' (vw xvin, p. 506)
Op 19 februari 1883 schrijft hi' J.H. de Haas dat

longbloed, 'n professer' gezegd heeft `dat het kletsen over letterkunde de ware zaak was'. M.'s commentaar hierop luidt: `De meesten willen wel zoo,
hyzelfbyv!' (vw XXII, p. 556).

96).

Jonge, jhr. Johannes Cornelis de-0793-1858, jurist
Jonctys (Ewoutsz), Daniel-0601-1654, arts te Doren rijksarchivaris, auteur van Geschiedenis van hetNedrecht, bestrijder van de pijnbank, fel tegenstander
derlandsche Zeewezen(6 dln., 1833-1848). Over dit werk
van de calvinistischepredikanten, waardoor hi' Dorschrijft M. op 24 februari 1886 aan J. Ziircher, die
drecht moest verlaten. Hi'j vestigde zich daarna in
hem dit boek cadeau heeftgedaan:
Rotterdam. Auteur van o.a. de bundel minnedicht`Gistermorgen in Bilderdyks `Gesch. des Vaderlands'
'es Roseliins oochies (1639), Venus en Minerva: of twist- eeen verwyzing van Tydeman naar 'De Jonge, Geschiesprek tusschen die zelfde (1641) en Het waare vrouwenlof.
denis van 't Ned. zeewezen' lezende, dacht ik, wat zou
De mannen opperwaerdigheit beweert, teens de vrouwelijikgraag dat werk hebben! En zie, dat is er by! Ge kunt
ke lof-redenen van dr.Joh. van beverwyk (1640).
er op aan dat ik daarvan geen letter ongelezen laat,
M. noemt de derde druk van Roseliins oochies, nu 'Roovooral ook om m'n zeer tranchant ongunstige meezelyns oochjes' gespeld, met de daarin gepubliceerning over marine zaken. (...) Hoe dit zy, De Jonge is 'n
de brief van "Johannes Hilarides 'Over de nieuwe
kostbaar werk, voor zoover ik 't beoordeel naar de aanherdrukte Roozelyns Oogjes en heedendaagsche
halingen die ik er uit las.' (vw xxiii, p. 570)
Taalbedervers' in zijn betoog over *spelling in Idee
Enkele weken later schrijft hi' C. Vosmaer dat hi'
Zowel de derde druk van Roseliins oochies als de
106.
4
het werk aan het lezen is:
brief van Hilarides, die notabene over spelling gaat,
`De man [=De Jonge] geeft donnees [=gegevens] die
zijn zeer inconsequent qua spelling, betoogt M.
mengebruiken kan al voelt men gedurig wrevel over
Dit laat, volgens Hilarides zien 'hoe de Hollanders
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de vele dingen die hy – over archief en veel hulp be-

juist 'n buurt om nieuwe verfstoffen uit te vinden.'

schikkende – achter houdt. Hoe dit zy hy Levert hier en

(Idee

1212, vw vii,.

359).

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!)' (vw

XXIII,

p. 579)

Jonge Graaf, De-, naam van het koffiehuis in de Kalverstraat, waar Tine en Nonnie – Edu logeerde bij
de fam. Koning – in het voorjaar van 1866 op krediet
van
aten toen zij op de zolderkamer bij ' "dAblaing
Giessenburg woonden. M. schrijft op 5 a ril 1866
aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch dat de eigenaar
ervan, Peter Weyer (door M. de 'restaurateur' genoemd), zijn vrouw vriendelijk bejegend heeft,
waarna hi' tussen haakjes toevoegt: `Ook voor my
was die man altyd zeer humaan. Meermalen wachtte hy weken op betaling' (vw x, p. 585; cf. vw x, p.
491 , P. 585, p. 623-624). Eind 1868 schrijft hi' Tine
Weyer fi25,- te hebben betaald (19 december, vw
".H.
in het voorjaar van 1870 wil hi'*H.H.
xi'',p.
Huisman, die in financieleproblemen verkeert, krediet bezorgen bij Weyer (vw xiv, p. 57). Het koffiehuis werd later 'Café Suisse'gedoopt.
jongelingsdroomen, * Losse bladen uit het dagboek
van een oud man
jongen, Ferdinand, Rotterdammer die geruime ti'
voor M. de Nederlandsepers excerpeerde. De persoonlijke om an was moeizaam daar hi' hardhorend was. Het maken van een `klapper op de Ideedn'
lukte hem niet.
`De hrJongen te Rotterdam is me zeer nuttig. Hy is
doof, heeft daaromgeen om an en leest dus veel in
't Leesgezelschap. Vanhier dat-i me dikwyls 't eerste
snufje weet meetedeelen van iets dat me aangaat',
schrijft M. op 24 maart 1873 aan G.L. Funke (vw xv,
p. 698). Over een bezoek van on en schrijft hi' op ii
januari 1881 aan Mimi: `Dat schreeuwen is 'n sjouw!'
(vw XXI, p. 46).
Jongh, Willem M. de-,1856-1919, vertrok in 1879 als
sergeant naar Nederlands-Indie, maar werd een jaar
later afgekeurd waarna hi' naar Nederland tern
keerde. Hi' bekende de moord op *Frederik Marius
Bogaardt, waarvan M. zijn zoon *Edu had verdacht.
Hi' werd tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In
19o1 vroeg P.J. Troelstra, overtuigd van De Jonghs
onschuld, revisie voor hem aan. Dit werd echter in
1902 door de Hoge Raad afgewezen. De Jongh heeft
tot 19o5 in de gevangenis gezeten; in 1919 lee de
hij zelfmoord.
ordaan, de-, deel van Amsterdam ten westen van de
J
Prinsengracht. In M.'s tijd had deze buurt weinig
aanzien. In de Woutergeschiedenis lezen we dat in
deJordaan 'de opgezamelde meststof zich niet onbetuigd liet in dartele kleurspeling op 't water. 't Was

jorissen, A.P.G.-,1830-1905, remonstrants predikant
te Rotterdam, mederedacteur van het weekblad De
Protestant en auteur van Dr. I. Hooykaas herdacht
(1894). *De Protestant
Jorissen, Eduard Johan Pieter-, 1829-1912., Nederlandsgodgeleerde, rechtsgeleerde en publicist,
groot redenaar. Over de rede die hi' bij de dood van
de staatsman Thorbecke in Groningen hield, is M.
niet enthousiast in Idee:
"t Ding is, gelyk al de hedendaagse thorbeckery, vol
winderige frazen, maar wat Thorbecke byzonders verricht heeft, staat er alweer niet in. (...)

II( vraag wat we

van Thorbecke moeten denken, wanneer een begaafd
man, als waarvoor we den heer Jorissen houden moen, genoodzaakt is z'n toevlucht te nemen tot zulke
g
dichtlievende-genootschapspraatj es, om de verdiensten van z'n held in 't licht te stellen? (...) De hele lofrede is 'n rede vol lof zonder reden. Een geschal en
gebral – Helmers! – over niemendal.' (vw vi, P. 204206)

jorissen, Thomas Theodorus Hendrikus-, 18331888, werd opgeleid voor predikant, maar voelde
geen roe in voor dit ambt. In plaats daarvan be
hi'j zijn loopbaan als leraar in Gouda (186o). In 1865
werd hi' hoogleraar Nederlands en geschiedenis te
Amsterdam. Hi' publiceerde veel op geschied- en letterkundig gebied, o.a. over C. Huygens, Bete Wolff
en Aagje Deken, Onno Zwier van Haren en over de
Palamedes en Gijsbrecht van Aemstel van Vondel. Zijn
kritiek op laatstgenoemd toneelstuk heeft M.'s instemming:
`Men leze in het tydschrift Nederland (1877, Nrs 8 en
9) de kritiek waaraan Prof. Jorissen den Gysbrecht van
Vondel onderwerpt. Vivat sequens! Is de heer Jorissen
al gestenigd?' (Hoot bij Idee 1240, vw NTII, p. 679)
In een brief aan G.L. Funke d.d. 16 december 1878
prijst hi' het werk van Jorissen en *j. Hartog, hi' zou
willen dat beide heren een tijdschrift zouden oprichten `om de leemte te vullen die in Nederland
aan Memoire-litteratuur bestaat'(vw xix, p. 618).

Josephus, *Flavius Josephus
Josse, goudsmid uit het blijspel L'Amour medecin (1665)
van "Moli&e.
Jou, In een brief aan j. Waltman Jr. d.d. 28 januari
1875 keurt M. het gebruik van het voornaamwoord
jou (ook: je, jouw) i.p.v. u in de literatuur, af: ' «Je rydt
oed te-paard.» Dit kan er door. (schoon niet eens
g
al d. Maar: «dit is jou paard» of: «is dit paard
hetjouwe» of: «dit zeg ik aanjou» klinkt al te bar.
Ik erken dat onze afkeer van jou ongegrond is.
Waarom hindert het you der engelschen niet?
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En evenmin hun thou? En 't duitsche du? Maar hoe
ongegrond ook, 't is nu eenmaal zoo!' (vw xvii, p.
3 04)-

een meisje en Jozefs broer, Leopold ii, werd de
troonopvolger.

jozua, richter in Israel, opvolger van Mozes, veroverJoujou de Normandie, (Fr. Normandisch speelgoed)
in Nederland jojo genoemd. In Idee 1146 schrijft M.
dat de jojo aan het begin van de vorige eeuw in de
mode was bij voorname dames. Bij het bezoek van
de keizerlijke en koninklijke hoogheden aan Amsterdam klommen de joujoux de Normandie –'t
speel- en groettuig der beau-monde van dien tyd –'
trager en trager 'by hun koordjes op':
`Nu, dit stond zo kwaad niet, want de goede toon
schreef voor, dat ze zeer langzaam stegen, en zich aanstelden alsof ze moeite hadden de hand te bereiken
die ze had laten vallen. Dat, of zo-iets, heette: morbidezza. De beweging der vingers, die 't kleine rukje moest
meedelen waardoor 't stygen werd teweeggebracht,
behoorde onmerkbaar te zyn. Dit gold voor gratie, bekwaamheid, verstand, en zelfs by mangel aan beter,
voor genie.' (vw vii, p. 152)

de en verdeelde het Beloofde Land. Hi'j zou de maan
hebben laten stilstaan tot het yolk zijn vijanden gewroken had (jozua 10:13). In Over Specialiteiten
schrijft M. dat men tegenwoordig niet meer aan dit
wondergelooft, maar `mogen we nu telkens 'n nieuwenJozua erkennen in ieder dien 't gelukte zich
door'npaar dozyn kiezers te doen proklameren
voor 'n specialiteit in stilstaan?' (vw v, p. 563).
Bij de inneming van Jericho werden de verspieders
door de hoer Rachab verborgen. Het huis van
Rachab, aldusJozua 2:15, 'was op den stadsmuur, en
zij woonde op den muur'. Na de val van de stad
werd Rachab met haar familiegespaard (jozua 6:25).
`Sla eensJozua II en vi op, en lees aandachtig. Uit
die hoofdstukken kuntge leren dat men als 'n ha edis op een muur wonen kan, en toch welgevallig
zyn aan... heren, en zelfs aan den «Heer».', schrijft
M. in Idee 811(vw iv,p. 531).

jourdain, hoofdpersonage uit het blijspel Le Bourgeois
gentilhomme (167o) van *Moli&e, prototype van de
nouveau-riche.Jourdain heeft nooit geweten dat hi'
zijn hele leven proza gesproken heeft. M. zinspeelt
hierop in zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' (vw Ix, p.
120).

jozef, zoon van de aartsvaderJakob. Hi' werd door
zijn broers als slaaf aan Egypte verkocht, waar hi'
ging dienen in het huis van Potifar. Hi' belandde in
degevangenis toen Potifars vrouw hem (vals) beschuldigde van verleiding. In de gevangenis werd
hi' als droomuitlegger bekend bij de Pharao en
bracht het uiteindelijk tot onderkoning van Egypte.
In een brief aan C. Vosmaer d.d. 7 december 1873
spreekt M. van losefische onthouding' (vw xvi, p.
331). In Idee io6ob schrijft hi' dat Hippolytus de rol
speelde door een `zeer deugdzame weigevane
ring' van de bovenmatige tederheid van zijn stiefmoeder Fêdre:
`de deugd wordt stiefdichterlyk aangeprezen, ook al
mocht er niet het kleinste onderkoninkschapjen in
Egypte vakant zyn om de kuisheid te belonen' (vw vi,
P. 619)
Meester Pennewip (Idee 52o, vw III, p. 314) noemt Asnath, de dochter van Potifera, overste van On, de
vrouw vanJozef (Genesis 41:45).

jozef n, 1741-179o, zoon van Maria Theresia, sedert
1765 keizer van het Duitse rijk. Hi' volgde in 1780
zijn moeder op in Oostenrijk, Bohemen, Hongarije
en de Zuidelijke Nederlanden. Jozef werd bekend
as de vrijzinnige vorst en de viand van de jezuieten. 'Der Sepperl hat a Bub!' zou zijn moeder het
yolk hebben meegedeeld bij de geboorte van de vermoedelijke troonopvolger, schrijft M. in een noot bij
de Millioenen-studien (vw v, p. 305). Het werd echter

.S., *Janssen Schollmann
J

uda, zoon van Jakob en Lea, stamvader van dal der
J
twaalf Israelitische stammen. Na de scheiding (1 Koningen 12:19-24) vormden de stammen Juda en Benoninkrijk
jamin het k juda of Judea in het zuiden
van Palestina. De andere tien stammen maakten het
koninkrijk Israel uit. Vat my betreft, ik had schrynwerken kunnen leren in dentyd en met de moeite
die ik besteed heb aan de koningen van juda en
Israel...', schrijft M. in Idee 559 (vw iv, p. 321).
In Genesis38:15-18 wordt beschreven hoe juda, in de
veronderstelling dat hi' met een hoer te doen had,
`aan den in an der twee fonteinen, die op den weg
naar Timna is', de liefde bedreef met zijn schoondochter Tamar, die later een tweeling baarde. Hiernaar verwijst M. naar aanleiding van zijn bewering
in Idee 1272 dat er altijd personen geweest zijn die
van ontucht hun beroep maakten, 'en hierby hoeft
volstrekt niet uitsluitend aan vrouwen gedacht te
worden'(vw vii, p. 621). In een hoot bij dit Idee
noemt hi' ter illustratie van de laatste bewering het
voorbeeld van de `aartsvaderJuda' die `volkomen
met de usantien van 't yak vertrouwd was'. Hi' vervolt:
g
`Komiek is 't, hoe de vrome bybeluitlegger Hamelsveld in de t.a.p. meegedeelde vuile historie slechts aanleiding vindt tot het opvyzelen van Juda's mooie
maatschappelyke positie, zonder 'n woord van afkeuring te uiten over z'n onzindelyk gedrag. (Aan den
kant van denpublieken weg nogal!)' (vw vii, p. 682)

judas Iskariot, d.i. Judas van Kariot, den van Jezus'
discipelen, die hem verried voor dertig zilverlingen
en die zich later ophing. Door hem te kussen maakteJudas bekend wie jezus was (Lucas 22:45). M. acht
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het een Pout
dat Judas niet vane
z6 in hem geloofde, dat verraad onmogelijk was (brief aan Mimi
d.d.30-31 juli 1863, VW xI, p. 192). Judas zou in Petrus'plaats Jezus zeker niet verloochend hebben,
want, zo betoogt M. in Idee io49a, `een betuiging
kost den laaghartige niets, maar den oprechte is zy
'n daad' (vw vi, p. 42,6).
Judith, vrouw uit de stam van Simeon, hoofdpersonage uit het naar haar genoemde eerste van de apocriefe boeken uit het Oude Testament. Toen de
Assyriers onder leiding van Holofernes haar vaderstad Betulie belegerden, verleidde deze schone weduwe Holofernes in zijn tent, waarna zij hem
dronken voerde en hem onthoofdde. Met zijn hoofd
keerde zij terug naar de stad, waarna de belegeraars
de vlucht namen. m.prijst haar in zijn nieuwe lezing van *Matthews xix:

slag van het `salie-avondje' bij juffrouw Pieterse
(Idee 381 e.v., vw ii, p. 552 e.v.).
Juif errant, Le-, roman uit 1843 van *Eugene Sue.
juive, La-, titel van een opera (1835) van J.F. Hale
(1799-1862). *muziek
J ulia ,
1.de beminde van Romeo in de Nederlandse vertaling van Romeo andJuliet van "Shakespeare. 'Julia's
min', wordtgenoemd in M.'s verhandeling over het
toneel (brief aanJ.N. van Hall d.d. 27 december
1875, vw xvm, p. 155) en als 'min van Juliet' in Idee
io49 (VW vi, p. 424).
2. dochter van keizer Augustus, werd in 2 n.Chr. uit
Rome verbannen vanwege haar zedeloze leven.
*Ovidius

`Bevrydde niet Judith het yolk van Israel met koenen
moed? Daar waren veel

mannen te Jeruzalem die thuis-

bleven, toen zy uittoog naar de tent des geweldigen.'
(Idee 183, vw II, p. 403)

Juffrouw Laps, personage uit de "Woutergeschiedenis, buurvrouw van de fam. Pieterse die op de ondervoorkamer woonde. M. tekent haar als karikatuur
enprototype van de orthodoxe burgervrouw. Zij
was zeer godsdienstig Mk ik ben? Wel... griffermeerd', Idee391, vw II, p. 573), en was zeer beledigd
toen Stoffel, de oudste zoon van de fam. Pieterse,
haar een `zoogdier' noemde (Idee 391, vw H, P. 574).
Later trachtte zij de opgroeiende Wouter 's nachts
dronken te voeren en aan te randen (Idee 1135-1159,
VW VII,. 125-172).
In De Waarheid over Multatuli en zijn gezin (1939, p. 63)
beweert 'De Schoondochter' (d.i. *A.G. Douwes Dekker-Post van Leggelo) dat M.'s moeder `als model gediend heeft voorjuffrouw Las,
p
maar dat dit niet
g
ezegd ma worden om Multatuli niet te schaden'.
juffrouw Pieterse, personage uit de "Woutergeschiedenis, moeder van Wouter Pieterse, type van de bekrompen, onontwikkelde burgervrouw, weduwe
van een schoenverkoper en volgens meester Pennewip behorend tot Burgerstand, me klasse, 7e onderafdeling:

junghuhn, Franz Wilhelm-, Mansfeld 1809 – Lembang 1864, geoloog, botanist, officier van gezondheid in Pruisen en vanaf 1835 in Indie, vanaf1855
directeur van de kina-cultures op Java. Hi' verwierf
vooral faam als onderzoeker van de flora van Indie.
Verder was hij den van de voorlopers van de vrijdenkersvereniging De Dageraad.
m.prijst hem in Idee 482 als strider voor waarheid,
en als denker: 'En uw naam breng ik in herinnering,
broeder Dag, junghuhn, geoloog, botanist, denizen'
(vw III,. 231). In een noot bij dit Idee beveelt hij
J
unghuhns bekendste werk Licht and Schattenbilder
aus dem Innern von J ava (Leiden, 1849) ter lezing aan
(vw HI,p. 414). Van dit bock verscheen in Nederland
in 1854 een vertaling onder de titel Licht en schaduwbeelden uit de binnenlanden vanJava. Over het karakter, de
mate van beschaving, de zeven en gebruiken der Javanen;
over de invoeringvan het Christendom op Java, het bezigen
van vrijen arbeid en andere vragen van den dag (anoniem;

uitgegeven door 'Door de gebroeders Dag en
Nacht.'). Later nam F.C. Giinst de uitgave over,
waarvan hij in 1867 een vijfde druk publiceerde.

Junghuhn ageert in dit bock teen het christelijk geloof en komt op voor de rechten van de inlanders.
Hiermee kan hij als den van de voorlopers van M. beschouwd worden. In 1909 publiceerde Max Schmidt
een biografie van hem, getiteld Biographische Skizze.

`Tweede verdieping. Twee schuiframen. Kleine achter-

Lezen den Haarlemmer samen met ill, 7, b2 (PP). Geen

Jupiter, in de mythologie de hoogst god van de Romeinen, zoon van Saturnus en Rhea, die donder en
bliksem, re en en zonneschijn verwekt; hij beschikt
over het lot van de mensen. De wereldheerschappij
van Rome is zijn task: hij beslist de veldslagen en
schenkt de overwinning. Op dit laatste zinspeelt M.
in een aantekening bij de Max Havelaar, waarin hij
opmerkt over de wrede Atjeh-oorlog:

meid of `mens' maar 'n naaister van zeven stuivers en

`Nog altyd maakt de oude Jupiter de Koningen en Na-

kamer die inspringt om de binnenplaats. 't Helegezin
slaapt in twee bedden. Van kraamschutgeen spoor. De
jongens heten Louw, Piet of Gerrit, en gaan oop» horlogemaken of letterzetten. Soms naar zee, maar zelden. Gedurig twist met de buren, over dien verstopten
gootsteen in't portaal. Overigens godsdienst als boyen. Hebben kennis aan «heel fatsoenlyke mensen».

een boterham...' (Idee 380, vw II, p. 552)

humoristisch en uiterst scherp wordt het milieu van de familie beschreven in het bekende verZeer

tien die hy verderven wil, blind, doof, krankzinnig en
behoudend of... liberaal.' (vw I, p. 302)
Jupiters

vader, Saturnus, kreeg de troon van zijn
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broer Titan op voorwaarde dat hi' nooit een zoon
zou opvoeden. Toen Jupiter geboren werd, moest
Saturnus hem daarom verslinden. Rea voorkwam
dit door haar man i..v.
p
Jupiter een stee p te geven
enJupiter naar Kreta te ontvoeren. Daar werd de
jonge god gezoogd door de geit Amalthea. M. verwijst naar deze geschiedenis in Idee 1048, waarin hi'
schrijft:
Vaarom nam men, byv. in griekse en romeinse mythologie genoegen met 'n Jupiter die jong geweest en
door 'ngeit gezoogd was, zonder er aan te denken dat
'ngeboren god oud worden en sterven moest?' (vw vi, p.

410)
In Idee io6ia, waarin hi' ingaat op de wisseling van
de aanbedengoden, schrijft M.:
Vie telt de legioenen goden en godinnen die zich de
onttroning moesten getroosten! (...) T6ch wordt ieder
die 't waagt den modernen Jupiter eens flink in 't gezicht te zien, om te onderzoeken of-i ook misschien de
afgedankte Zeus van gister is, uitgemaakt voor 'n onverlaat. oDat men vroeger zo nu en dan eens van den
enengod op den ander sprong, nu ja..., de mensen
hadden toen't ware geloof nog niet, maar wat we nu
voor waar houden (...), is waar, dit zeg ik!» En als de onnozele «iedereen» dit maargelovig nazegt, is de zaak
afgedaan... Afgedaan? Tot nader order! Dit zeg ik!' (vw

In Idee 527 schrijft hi' dat hi' Jurien de la Graviere,
amnanoemt, maar aanduidt
die hi'j hier niet bij zijn
als de bevelhebber van het Franse schip en 'een zeer
wetenschappelyk man', prees om zijn stijl, waarna
ulien de la Graviere opmerkte: `Mais... c'est tout
J
simple. Avant de commencer, je demande de ce que
j'ai a dire.' (Fr. Maar... het is heel eenvoudig. Voordat ik begin, vraag ik me of wat ik te ze en heb; vw
III,P. 334-335; cf. p. 338).
Jurien de la Graviere schreef in het januari-nummer
van de Revue des DeuxMondes van 1853 het artikel la
domination neerlandaise dans l'Archipel Indien'.
Een Nederlandse vertaling, getiteld De Nederlanders
in den Indischen Archipel, verscheen in hetzelfde jaar
als brochure bij I. Wedding te Harderwijk. Jurien de
la Graviere vermeldt hierin dat hi' met zijn korvet
in 1849 – na de overwinning op Bali – in Indie arriveerde, maargeeft een bijzonderheden over zijn
reis door Indie. In zijn publikatie Voyage en Chine et
dans les mers et archipels de cet empire pendant les annees
1847,1848,1849,1850 (1854, 2e druk 1864; 3e druk 1872
onder de titel Voyage de la corvette 'La Bayonnaise' dans
les mers de Chine), treffen we een beschrijving van een
tochtje naar de vulkaan de *Klabat, waarbij M. niet,
maar Van Olpen, de resident van Menado, wel genoemd wordt. "Noël

vi, p. 627)

Jezus niet 'tot 'n twaalftal visserlui had gezegd:
Als'
gaat en prediktr, dan offerden wij misschien nog
aanJupiter, Diana of Mars, aldus M. in een brief aan
Mimi d.d. 27-28 juli 1863 (vw xi, p. 176).

Jupiter Ammon, hoofdgod van de oude Egyptenaren, afgebeeld met ramshorens. Hi' werd vereerd in
Ammon, in de oase Siwah in het noorden van Lybie.
M. spreekt in Over Specialiteiten (vw v, p. 518) van Jupiter Ammon van Opper - Egypte. Dit moet echter Beneden-Egypte zijn.

Jurieu, Pierre-9 1639-1713, geb. te Mer bij Blois,
van 1671 tot 1671 hoogleraar aan de protestantse universiteit van Sedan, vanaf 1682 predikant in Den
Haag.
In een volgens Mimi niet verzonden brief van
januari 1879, suggereert M. dat er verband bestaat
tussen het ontslag van "Pierre Bale
aan de Illustere
Y
School te Rotterdam in 1693 en diens 'verhouding
tot de vrouw van den theologisch hatenden Jussieu'
vw xix, p. 636). Deze echtgenote is Helene de
(
Moulin, een vrouw met mystieke en spiritistische
aanleg.

Jurien de la Graviêre, Jean Edmond, 1812-1892,
Frans admiraal, in 1861 opperbevelhebber van de
land- en zeemacht in Mexico. In 1870 hielp hi' mee
Parijs te verdedigen. Hi' publiceerde over de marineeschiedenis.
g
M. leerde hem kennen in Menado, toenJurien de la
Graviere het bevel voerde over het Franse oorlogsschip de "Bayonnaise, dat daar op de rede lag. M.
brengt deze geschiedenis ter sprake in de Max Havelaar (vw I, p. 99) en in een noot bij Over Specialiteiten
(vw v, p. 664). In laatstgenoemd werk schrijft hi' verder datJulien de la Graviere hem had onderwezen
in het brood bakken:
'Ik had in 185o, '51 nog een bakken geleerd. De admiraaljurien de Graviere... ach, hy kommandeert als

Jus talionis, (Lat. het recht van vergelding: oog om

zoetwaterzeeman, op dit ogenblik (Voorjaar 1871) de

oog, tand om tand) Onderwerp van den van de opstellen uit het "pak van Sjaalman, waarbij
s vermeldt: 'Alweer een
Droogstoppel tussen haakje
infaam stuk! Daarin kwam eengedicht voor, dat ik
zeker allerschandelykst zou gevonden hebben, als
ik het uitgelezen had.' (Max Havelaar, vw I, P. 43).
Ditgedicht, *`De laatste dag der Hollanders op Java'
van Sentot(ps. van Roorda van Eysinga, werd door
M. in de vierde druk van de Max Havelaar (1875) in
een noot, en voorzien van commentaar, toegevoegd
(VW 1, p. 310-314).
Ook in de aanhef van deJapanse Gesprekken spreekt
M. over een jus talionis:
`japan is in Den Haag. 't Werd tyd. Holland is zo lang

flotille «duparti de l'ordre» op de Seine! Wie had ge-

inJapan geweest! De contravisite liet zich lang wach-

dacht dat hy zo laag vallen zou, de achtenswaardige

ten. Men zegt dat de Japannezen bang waren voor 'n

kommandant van de Bayonnaise, die me leren wilde

soort van jus talionis. Ze vreesden dat Holland van

hoe men goed brood maakt!'

(vw v, p. 502-503)

hen vorderen zou, dat ze nu ook Iran god zouden ver-
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trappen, en daarom hebben ze gewacht op 'n liberaal
ministerie.' (vw in, p. 9)
ussieu, "Jurieu, Pierre
J
Justinianus, Oostromeins keizer van 527 tot 565, liet
door Tribonianus het Romeinse recht optekeindoor
nen. Dit werd het beroemde Corpus juris (wetboek).
In Idee451 schrijft M. dat men in Indie bij een rechtsvraag te pas en te on as Justinianus of Hugo de
Groot erbij haalt (vw HI, p. 95).
Justitie, heeft als enig bereikbaar doel de `onbloedige
afdoening van zaken', betoogt M. in Idee 799. Dit in
tegenstelling tot de wijsbegeerte, waarvan het doel
`waarheid zoeken' is(vw iv, p. 517). *advocaten

JUSSIEU - JUVENALIS

`God' schermde, en - tegen 'n jut! - met qal wat heilig
iso! Wat de pleidooien der advokaten aangaat, ze waren akademisch-doctoraal-slecht, zowel wat taal en
styl betreft (...) als ten aanzien van de systemen
waarop ze hun zogenaamde verdediging meenden te
kunnen gronden. Die overdedigingo was, om nu van
al die knoeierige oneerlykheid niet meer te spreken, in
een woord: belachelyk.' (vw v, p. 598)

In een noot voegt hi' hieraan toe dat hi' de gegevens
heeft ontleend aan B. de Vries, Rechtsgedingtegen HendrikJ acobusJut en zijne huisvrouw Christina Goedvolk, beschuldigd (...) enz. es-Gravenhage, 1876).
In 1876 verscheen Een brief eigenhandi g geschreven door
H.. Jut, met eenbijschrift van I. Esser. De straatprediker
"Isaac Esser nam het hierin op voor de inmiddels 'be-

keerde'Jut.
In 1876 vroeg de redactie van De Volk van den Vooruitgang verschillende personen, onder wie M., hun oordeel inzake degepubliceerde brief van de straatprediker J. Esser inzake het proces van H.J. Jut.
M.'s antwoord van 13-17 juni werd niet in De Tolk van
den Vooruitgang, maar in de Amstelbode 0.876) geplaatst en, ondanks tegenstand van M. (brief aan
Van der Voo d.d. 20 juni 1876, vw xviii, p. 384), door
Van der Voo in hetzelfde jaar als brochure uitgegeven onder de titel Antwoord op den brief van J . Esser, ali-

Jut, Hendrik Jacobus-, 1851-1878, vermoordde op 13
december 1872 de weduwe M.T. van der KouwenTen Kate en haar dienstbode Helena(Leentje) Beelo,
in het huis aan de Bogt van Guinee (thans het Huygenspark) te Den Haag, dat de weduwe in 1867 van
haar erfenis(een halve ton) had gekocht. Medeplichtie aan de moord was Juts verloofde Christina
Goedvolk(1847-1926), die bij mevr. Van der KouwenTen Kategediend had. Jut en Christina trouwden
as jut, waarin zeer belangrijke aanhalingen van Multatuli
op 21 februari 1873 in de Kloosterkerk in Den Haag,
over dat onderwerp (vw xvm, p. 386-393). Tegen dit bewaarna zij naar New York vertrokken. Na een verdrog ageerde De Raaf in Het Schoolblad van 26 juni
blijf op de Kaap, keerden zij in 1874 jaar terug naar
1877. M. was niet gelukkig met de gang van zaken;
Nederland, waar zij in Rotterdam een koffiehuis
hi' wenste zijn naam niet aan deze brochure te veropenden. Nog hetzelfde jaar werden zij aangebinden (brief aan G.L. Funke, wsch. 15 juni 1876, vw
bracht door een naamloze brief; hun rijke leven had
xviii,p. 368-37o; cf. brief aan j. Waltman Jr., 15 sephen verdachtgemaakt. Jut legde een bekentenis af,
tember 1875, vw XVIII, p. 36).
waarna een roemruchtproces volgde op 27 april
(Lit. Henri A. Ett, Holland in rep en roer, Amsterdam,
1875. *W. Thorbecke (zoon van de minister) trad als
Leentjes advocaat op, Cort van der Linden was Juts
1951, P. 36-93)
verdediger. Jut werd veroordeeld tot levenslang,
Juvenalis, Decimus Junius-, ca. 60-140, Romeins saLeentje kwam in 1888 vrij. Zij werd echter twee jaar
tirisch dichter. Zijn indignatio (Lat. verontwaardilater wederom veroordeeld: voor het stelen van een
ging) in zijn werken verhoogde hi' door de technistuk zeep en twee parapluies kreeg zij twee jaar gesche middelen van de retoriek.
vangenisstraf; in 1920 belandde zij in het armenhuis
In Idee318 schrijft M. dat hi' zijn Ideeen geheel alte Haarlem.
leen schrijft, `zonder andere hulp althans dan van
Aanvankelijk waren anderen als verdachten opgeslode indignatio die Juvenalis hielp aan z'n verzen' (vw
ten. Heel Nederland hield zich met deze afgrijselijII, p. 508; cf. Idee 454, vw III, p. 189 en Idee 535, vw
ke moordzaak bezig. Tot in Groningen zong men
III,p. 368). In Idee 927 spreekt hi' van een luvenalihet straatlied op de wijze van 'Piet Hein':
sche verontschuldiging' (vw iv, p. 673). Wanneer hi'
`Heb je niet gehoord van de vreselijke moord/Gein een brief aan C. Busken Huet d.d. 21 juni 1867
lee gd te 's-Gravenhage./Ze hebben een mevrouw en
P
klaagt over de verwijdering tussen hem en zijn
haar dienstmeid vermoord;/Hoe durven ze 't te wavrouw en kinderen, schrijft hi':
gen!/Verlindt, Verlindt, Behagel was zijn vrind,/De
`II( weet by ondervinding dat juvenalis gelyk heeft
on g die was er bij, De Jong die was erbij,/ Het is het
J
schuim van de maatschappij.' (bis)
M. bespreekt deze opzienbarende moordzaak in
Over Specialiteiten (hoofdstuk Mx, vw v, p. 594 e.v.).
De rechtspleging teen het echtpaar Jut leverde vol-

gens hem stof genoeg voor "n gansen bundel specialiteiten-onzin'(vw v, p. 598). Over het proces schrijft
hij:
'leder begrypt dat ook de Voorzitter nu-en-dan met

met z'n «indignatio» als ingeefster - maar juvenalis
had er by kunnen zegen dat die verontwaardiging het
doel voorby - en tot walging kan overgaan. Dan
smoort ze de uiting, dan maakt ze stom.' (vw xi', p.
283)

K
Kaa, Van der-, resident van Kederi, een van Brata Yoeda's vijanden ("Brata Yoeda 2.). Deze bracht aan het
licht, dat Van der Kaa 8000 had verkwist aan de verbouwing van zijn badkamer en privaat in de residentswoning. Brata Yoeda stelde hem herhaaldelijk
in staat van beschuldiging in de Soerabaja Courant.
Hetgevolg hiervan was dat Van der Kaa voor een
tweejarig verlof naar Europa werd gestuurd.
In Idee ioz8 noemt M. het optreden van Brata Yoeda
tegen Van der Kaa (vw vi, p. 323-324).

f

Kaas-, brood-, vlees- en champagnekrijg, *Jacquerie
Kaas- en Broodvolk, oproerige Kennemers, die in
1492 Haarlem binnenvielen en verslagen werden
door Albrecht van Saksen. In Idee 831 schrijft M. dat
het Kaas- en Broodvolk niet `onmatig verlicht' was
en dat het `aantalgeleerden dat deelnam aan den
Boerenkryg bitter gering' was (vw iv, p. 561).
Kabale and Liebe, toneelstuk van "Schiller.
Kabinetsmissive, officieel schrijven van gouverneureneraal *Duymaer van Twist van 23 maart 1856 (vw
g
Ix,p. 578-579), door DD. ontvangen op 29 maart,
waarin DD. `ernstig wordt te regt gewezen, ter zake
van zijne onvoorzigtige handelingen als Adsistent
Resident van Lebak'(vw ix, p. 571).
De kabinetsmissive nam DD.'s laatste hoop we dat
hi' gelijk zou krijgen tegenover "Brest van Kempen.
Hi'j beantwoordde de missive met het verzoek om
ontslag (29 maart 1856, Rangkas Betoeng, vw Ix, p.
582-583); hi' wend eervol ontheven uit zijn functie
als assistent-resident van Lebak. In een onvolledig
ontwerp van een brief van 23 mei 1856 aan Duymaer
van Twist, met het verzoek hem nog voor zijn vertrek te spreken, schrijft DD. onder meer: 'De gronden waarop gebaseerd is de afkeuring in Uwer
Excellenties Kabinetsmissive van 23 Maart zijn geheel en al verdicht en leugenachtig.' (vw ix, p. 635).
Tegelijk met de kabinetsmissive ontving DD. een
schrijven van "H.J.C. Hoogeveen, adjunct-secretaris
van Duymaer van Twist, waarin deze DD. aanraadt
zich 'bij de ontvangst van een en ander bedaard te
houden – en niets te doen waardoorgij alles geheel
kunt verbroddelen. – Neem de kabinets missive

liefst stil aan en zwijg er op.' (vw ix, p. 8i). DD. tekende op deze brief aan dat hi' vermoedde dat deze
brief op last van Duymaer van Twist was geschreven.
(Lit. Paul van 't Veer, Het Leven van Multatuli,1979, p.
342 e.v.)
Kadi, het oosterse sprookje van den-, In Idee 1052
schrijft M.:
'leder kent het oosterse sprookje van den Kadi die de
duizend Sechinen waarmee 'n misdadiger hem had
willen omkopen, als zovele getuigen tegen den beschuldigde te voorschyn haalde. Zo behoorde Petrus
ook te doen, by 't keuren der aanspraken van hemelcandidaten. En de verhouding is nog niet eens gelyk.
Die oosterse misdadiger Of lets, by toonde metterdaad bereid te zyn tot het derven der waarde van z'n
geschenk. Wat wordt er geofferd door vrome testateurs! Bestellen ze niet him zaligheid ten koste van de
erfgenamen?' (vw vi, P. 479)
Kadmus, (Kadmos) volgens overlevering de stichter
van Thebe in "Mode. Op raad van Athene doodde
hi' daar een draak en zaaide de draketanden vervolgens in de grond; hieruit kwamen geharnaste mannen te voorschijn die elkaar op vijf na doodden toen
Kadmus ze met stenen bekogelde.
In Pruisen en Nederland wenst M. dat `een Hollandse
Kadmus metgoed succes drakentanden zaaien
[zou], zodat er op eenmaal een leer uit den grond
oprijst van 5oo 000 man, goed gewapend, goed geoefend met obligaat-accompagnement ever gevulde
krygskas'. Dan `zullen de uitnodigingen tot vriendschapstractaten niet uitblyven.' (vw Iv, p. 16).
Kadmus zou de Beotiers (en daardoor de Grieken)
het alfabet hebbengeleerd. Dit had hi' beter kunnen laten, schrijft M. in een brief aan C. Vosmaer
d.d.31 oktober 1873 (vw xvi, p. 273).
In Idee io6z, waarin M. ingaat op de taal en het alfabet, schrijft hi' dat het alfabet voor bepaalde klankengeen letters heeft. `«Dit is nu eenmaal zo!»
ze en de Kadmussen der jeugd.' (vw vi, p. 641).
Kajafas, hogepriester tijdens het onderkoningschap
van Pontius Pilatus. Voorzitter van het Sanhedrin
dat Jezus veroordeelde. M. noemt hem in die functie
in een brief aan H. van Du se d.d. 18 februari 1869
(vw xiii, p. 364).
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Kakangelien, woord door M. gevormd naar analogie
van evangelic (=goede boodschap). Kakangelie betekent dan slechte boodschap. In Idee 1141 schrijft hi'
tot de `herenpredikers van Kakangelien' dat men
`zO maldcelyk' niet in de hel komt. `ZO licht is de
taak van den Satan niet!' (vw vii, p. 143).
Kilidisa, Indisch dichter, waarschijnlijk uit de vierde
eeuw n.Chr. Zijn beroemdste toneelstuk Cakuntala
werd in verschillende talen, waaronder ook het Nederlands, vertaald. De Nederlandse vertaling werd
in 1862 verzorgd door J.H.C. Kern. P. van Limburg
Brouwerpubliceerde enkele artikelen over dit drama in De Gids.
M. schrijft in Idee 1262 over de auteurs Kalidasa en
Cervantes ("DonQuichot):
`Nog altyd heerst hier en daar de dwaling dat Kalidasa
en Cervantes mannen van betekenis waren, en velen
willen maar niet begrypen dat de enige verdienste van

steun van zijn gezin (vw xi, p. 645-654).
Kallenberg van den Bosch hielp Tine en M.. regelmatig met geld. Ook nodigde hi' M. uit op zij 'Huize
Laanzigt' (bij Breda), `waar hi' geheel vrij, onbekommerd, digt bij zijne vrouw en kinderen, zijne Ideen
zoude kunnen voortzetten.'. M. weigerde dit (cf.
brief van Kallenberg van den Bosch aan Van Vloten
d.d. ii mei 1866, vw xi, p. 596).
Eind 1866 is Kallenberg van den Bosch teleurgesteld
in M.. Hi' verwijt hem in een brief door gebrek aan
werklust zijn eigen armoede te hebben veroorzaakt
(cf. brief aan Potgieter van 8 april 1867, met het afschrift van zijn brief aan M., vw xi', p. 177-182). M.
heeft deze brief niet beantwoord; tot 1878 is er geen
contact meer tussen hen.
Daags na M.'s lezing in Breda op 3o maart 1878 komen zij elkaar weer teen. M. schrijft hem de volgende dag een brief, waarin hij, na de aankondiging van
zijn Tandem-plan ("Tandem), schrijft:

die sukkels hierin bestaat, dat ze aan zeker soort van

Neen, niet daärover had ik U te spreken. Ik wilde zoo

genieen gelegenheid verschaften over Kalidasa of over

gaarne U eenige (voor my) belangryke episodes uit 'n

Cervantes iets te zeggen, wat dan nog niet eens heel

leven meedeelen, en dan niet ter loops, niet vluchtig,

belangryk hoeft te wezen.' (vw VII, p. 572)

maar met de puntj es op de I. Sedert vele jaren hebt ge
daar recht op, en ik kan 't nu beter doen dan vroeger,

Kallenberg van den Bosch, Reier J.A.-, 1822-1892, officier, later rentmeester vanprins Frederik. Vriend
van M.
Na het verschijnen van de brochure Max Havelaar!
Een beroep op de Nederlandsche vrouwen van Hagiosimandre(*Gerrit Broens), stuurde Kallenberg van
den Bosch, ook namens 'twee dames te B.', M. op 19
november 1861f 6o,- (zie zijn brief aan d'Ablaing
van Giessenburg, vw x,p. 515-516). Op de omslag
van de eerste twee afleveringen Mean maakte M.
melding van zijn correspondentie met Kallenberg
van den Bosch:
`Die lieve brieven van K.v.d.B. zal ik beantwoorden. Ik

omdat zekere zaken tot 'n (redelyk bly) slot zyn geko-

p. 409)
vriendschappelijke band wordt hersteld: er volgen wederzijdse bezoeken en een drukke briefwisseling. Ook verdedigde Kallenberg van den Bosch M.
teen de aanvallen van *Johannes Leopold Hzn. en
was hi' den van de ondertekenaars van het "Huldeblijk.
Brieven van M. aan Kallenberg van den Bosch zijn in
1942 uitgegeven door Julius Pee, onder de titel Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma... (Rotterdam,
men.' (vw,

De

1942)-

zal zeggen wat me voorkomt wddr te zyn. Maar in alle
gevallen, dank voor toon en bedoeling.' (vw n, p. 659;
*correspondetiebladen)
Kallenberg van den Bosch, die bij een bezoek aan
Tine haar treurige omstandigheden heeft gezien
(vw xi,p. 595), is ook een van de ondertekenaars van
de circulaire die eind mei 1866 wordt verspreid en
waaringeld wordt gevraagd ter ondersteuning van
Tine en de kinderen(vw xi, p. 602-604). Kallenberg
van den Bosch verwacht `datgenoegzame inteekenaarsgewonnen zullen worden om Mev: D. Dekkers
een inkomen te verzekeren, waarvan zij met hare
kinderen redelijk kan rondkomen' (brief aan J. van
Vloten d.d. 16 mei 1866, vw xi, p. 599).
Hi' pleit er in zijn brief voor om, cbij de erkenning
van zijn los finantieel beheer', M.'s `artistieke gevoeligheid, zoveel mogelijk te sparen'. Hi' is het wel
met Van Vloten eens `dat het verkregen geld geheel
buiten zijn [=m.'s] beheer gehouden worde.-' (vw xi,
p. 600). In een brief van 5 augustus 1866 aan Kallenberg van den Bosch beklaagt M. zich bitter dat zijn
vriend meegedaan heeft aan deze circulaire tot

volledige titel: Don Quichot op de bruiloft van
Kamacho, blijspel uit 1699 van "Pieter Langendijk.

Kamacho,

Kamer, de-,

*Tweede Kamer

Kamerontbinding,

1.In 1862 pleitte M. in Idee 135 (VW II, p. 353-363)
voor een Kamerontbinding vanwege het optreden
van het tweede kabinet "Thorbecke. Om aan te tonen dat hi' gelijk had met zijn bewering dat er `verrotting' ("contagium) in de Staat heerste, nam hi'
twee artikelen uit de liberale A mhemsche Courant van
12 februari 1862 (vw ii,p. 356-359) en uit de `bezadigde' Amsterdamsche Courant op in dit Idee.
2. De derde Kamerontbinding door het ministerie
Van Zuylen-Heemskerk wordt door M. in 1868 aanbevolen (Brief aan C. Busken Huet, vw x, p. 721). Dit
ministerie had de Tweede kamer tweemaal ontbonden, maar durfde de derde ontbinding niet aan.
*Rochussen, *P.J.P.A. van Zuylen *Wins ens
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Kami, in de Shinto religie de aanduiding voor het
goddelijke, in het b y zonder van vooroudergeesten,
dieren en natuurverschijnselen. Met deze titel
spreekt M. de Japanners aan in de 1 apanse Gesprekken.

Kampen, Nicolaas Godfried van-, 1776-1839, sedert
1829 hoogleraar Nederlandse letterkunde te Amsterdam, samensteller van de Bloemlezing uit Nederlandscheproza-schrijvers van dei6de -1 de eeuw (Amsterdam,
1835). "M.C. van Hall "D. Veegens

Kamer Courant, In Idee 983 spot M. met een stuk
uit de Kamer Courant rt Kamer Courantje', `een
uitwas van den N. Rotterdammee), waarin kritiek
op zijn 'Brief aan den Koning' (*Brief aan den Koning 4) was geuit. Hem werd hierin verweten dat hi'
`verzuimd had aan te tonen wat er moestgedaan
worden om 'tgebruik van dierlyk voedsel meer algemeen te maken'. Zijn reactie luidt:
`Heelgelukkig echter, dat dit blaadje [de Kamper Courant] myn verzuim herstelt, en de door my overgeslaen middelen zo duidelyk en bondig uiteenzet, dat nu
g
reeds, na slechts 'n paar weken tyds, het rundvlees in
Holland te geef is.' (vw vi, p. 218)

Kamphuyzen, D.R-, "Camphuysen, D.R.
Kanaln, (Hebr. het beloofde land) het westelijk deel
van Palestina, dat Israel in Egypte werd beloofd.
In de Max Havelaar bespreekt Droogstoppel een
preek van dominee Wawelaar die zou hebben gezed dat 'de heerlyke roe in van Israel' het `uitroeien der bewoners van Kanadn', was (vw I,p. 127). De
tale Kanaans van dominee Wawelaar staat in direct
contrast met 'Havelaars wyze van spreken die doet
denken aan den styl der profeten van 't Oude Testament'(vw I, p.109). In Idee 454 spreekt M. van het
". Zaal Kanadnitisch taalgebruik in de preken vands
berg (vw iii, p.187- 221).

Kansberekening, In de Ideeen 1122. - 1124 (vw vii, p.
101-105) toont M. enkele staaltjes van kansberekening. Hi' verwijst hierin naar zijn *Millioenen-stu
dien, waarin dit onderwerp uitgebreid aan bod
komt. Als notoiregokker was M. constant bezig een
systeem uit te denken dat hem aan de speeltafel
schatrijk zou maken. Maar het kwam nimmer tot
een succesvol systeem.
Lit.J
..N. Nauta, 'Multatuli als kansrekenaar', in:
Over Multatuli,1987, nr. 19, 37- 40

Kant, Immanuel-, Koningsbergen 1724 - 1804, beroemd Duits wijsgeer. Auteur van o.a. Kritik der reinen Vemunft (OW, dat M. in Over Specialiteiten
`vals-wysgerige schoolpraat' noemt (vw v, p. 611).
Hi' noemt de Duitse filosofen Kant, *Fichte en *Heel geregeld terloops in zijn werk; een enkele keer
g
sbegeerte
gaat hi' die er in op hun leerstelsels.
"wij

Kantilje ketting, (cannetille = buisje van spiraalvormig gewonden goud- of zilverdraad) Droogstoppel
droeg 's zondags een kantilje ketting (Max Havelaar,
vw I,p.18).

Ka el `Een kapel zweefde hoog, hoog in de lucht',
(parabel van M. in Idee 26i), maar `honig was er niet
daarboven'. M. schrijft in Idee 262. dat hi' in het vorige Idee vergeten heeft te vermelden `dat de kapellen
beneden, nooit aan Naar vertrapte zuster dachten
met deernis, maar altyd met wat genoegen over eigen wysheid, die wel beschouwd toch maar voortkwam uit honigzucht. Zo zyn we!' (vw H, p. 463). De
kapel viel naar beneden en `daar werd ze vertrapt
door 'n ezel'(vw II, p. 463 -464).
In Idee483 wordt de kapel opnieuw opgevoerd.
Hier vindt ze wel honing op `een berg waar schone
bloemengroeien, en die te steil is voor ezels' (vw III,
p. 232).

Kappelman, personage in de Minnebri even. Deze bekrompen, benepen, zelfzuchtige burgerman leidt,
zoals hi' zelf zegt, `een rustig en gemakkelyk Leven'.
Hi' zal zijn vriend 'den kruidenier' zeggen dat M.
een democraat is(vw II, p. 157). In Idee 374 voert M.
Kappelman weer op en laat hem in "n bui van wysbegeerte' zeggen:
`-Myn zoon, let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en
het zal u wdlgaan in den winkel, dien ik u geven zal,
naast het kamertje uwer geboorte. Het doet er weinig
toe, myn zoon, of de pruimen goed zyn die ge ver-

ze en herhaal: wat zyn die pruimen byzonder
(vw II, P. 541)
In 1878 verscheen de brochure Hoe Kappelman (de heer
M.)M ultatuli beoordeelde vanJ.S. (=lanssen-Schollmann).
koopt,
goed.'

Kappeyne van de Coppello, Johannes-, 1822-1895,
liberaalpoliticus. Hi' steunde in 1874, met een veel
besproken en beroemd geworden rede, het buitenparlementaire kabinet Heemskerk- Van Lynden. In
deze rede, door C. Vosmaer aan m.gezonden, ontwikkelde hi' zijn moderne (hervormingsgezinde)
standpunt. M. schrijft hierover aan Vosmaer: `ik begip niet wat Kappeyne zegt. Ik begryp 't zoo min als je
keukenmeid 't be en zou. Indien er zin, strekking,
in z'n oratie, dan ben ik idioot.' (brief
beteekenis litg
van 6 december 1874, vw xvii, p. 179).
In 1877 werd Kappeyne van de Coppello ministerpresident; in deze functie bracht hi' de liberale
schoolwet van 1878 tot stand. M. noemt deze wet in
een aantekening bij Over Specialiteiten "n hoogst onvryzinnig-liberalistisch prul'.
Eveneens in een aantekening bij Over Specialiteiten
drift M. de spot met de troonrede, waarin vermeld
wordt dat het land in 1878 'met Gods hulp' geregeerd zal worden:
`Mag ik den heer Kappeyne doen opmerken dat die
God 'n landverrader is? Om nu van z'n intieme rela-
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brutaal durft beroepen op zyn bescherming.' (vw v, p.

In Idee782 citeert M. uit de oorkonden `dat deze landen door de oorlogen die Hertog Karel tot aan 't einde zyns levens gevoerd had, zeer bearmt, ontgoed en
t'ondergaan waren, en derhalve eer behoorden verlicht dan meer bezwaard te worden.' (vw iv,p. 502-

648)

5 03).

tien met

zeer veel Buitenlandse Mogendheden niet te

spreken, is het 'n uitgemaakte zaak dat by in byzonder-vriendschappelyke verstandhouding staat met de
Atjinezen, een volkje dat hem fanatiek vereert en zich

Kappler, August-, 1815-1887, geb. te Mannheim, auteur van Erlebnisse undElfahrungen wdhrend eines 43jtihri gen A ufenthalt in der Kolonie Suriname (188r, in 1883
vertaald door Postel).
In een brief aanJ.H. de Haas d.d. 6 februari 1884
prijst M. dit boek, dat hi' onlangs aangeschaft
heeft:
`en zie, zelden beantwoordde een boek zoo volledig
aan 't verlangen van den kooper als dat werk. Die Kappler levert waar voor 't geld! (...) Ik lees met wantrouwende attentie, en moet erkennen dat ik hem nergens
betrapte op onwaarheid.' (vw )(xi'', p. 79)

Karakter, Op 22-24 december 1845 schrijft M. Tine:
`Men roemt een boek waarin de schrijver zij ne helden
hun karaktergoed laat volhouden, en men denkt er
niet aan dat dit zeer onnatuurlijk is, want in de werkelijke wereld houdt niemand zijn karakter vol.' (vw
VIII, p. 592)

Karbouw, *buffel
Karel de Grote, 742-814, koning der Franken (768en rooms keizer (80o-814). Naast zijn veldtochten hield hi' zich bezig met de studie van het Latijn
en had hi' rote belangstelling voor de volkstalen.
Hi' was een voorstander van goed onderwijs. Op dit
laatste zinspeelt M. in de Ideeen 889 en 892, waarin
Karel de Grote van moord op het gezond verstand
beschuldigd wordt door het stichten van scholen
VW iv, p. 6zo en 624).
(
In een brief aan J.A. Roessingh van Iterson d.d.
11 oktober 1880(vw xx, p. 514), herinnert hi' aan het
paleis van Karel de Grote in Nieder-In (dit
was diens lievelingswoonplaats). Op M.'s erf in Nieder-Ingelheim bey ond zich een waterput, waarvan
men beweerde dat Karel de Grote die heeft latengraven.

814)

Karel de Kale, 823-877, rooms keizer (875-877) en
koning van Frankrijk (840-877). M. vraagt zich in
een noot bij Idee 847 of wat Karel de Kale in Nederland te zoeken had (vw iv, P . 574). Hi' bedoelt hier
waarschijnlijk Karel de Eenvoudige (879-929; koning van Frankrijk en heer van Lotharingen) die in
922 het klooster van Egmond en zijn goederen aan
graaf Dirk I schonk.

Karel den Gek, M.'s naam voor Karel vi(1368-1422),
koning van Frankrijk van 1380-1422, die in 1390
krankzinnig werd (Millioenen-studien, vw v, p. 6o).

Karr, Alphonse-0808-189o, Frans letterkundige. Na
enige tijd werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, werd hi' medewerker aan het Franse blad Le FiIn
dit
in 1839
redacteur
wer blad
aro, waarvan hi'd.
g
publiceerde hi' onder de titel Les guepes een aantal satirische engeestige artikelen, die hem veel vijanden
bezorgden (in 1858 - 186o afzonderlijk gepubliceerd
in vier bundels).
In Over Specialiteiten, waarin M. over regeringsvorspreekt, haalt hi' Karrs uitspraake
'Hoe g ook
men
de zaak keert, wendt, draait, wyzigt, regelt, vormt
of vervormt: ily a toujours un monsieur en habit noir qui
decide [Fr. altijd neemt een beer in rok de beslissingen]: aan (vw v, p. 557).
Naar analogie van Karrs uitspraak 'la propriete litteraire est unepropriete [Fr. letterkundig eigendom is een
eigendomr schrijft M. over het onderwijs: `Vryheid
van Onderwys is - dat beet: zou behoren te zyn - Vryheid van onderwys.' (Causerieen, vw iv, p. 209).
In Over Multatuli als auteur; in het bijzonder als navolger
van Alphonse Karr (Amersfoort, 191o) bespreekt P.M.
Westra in het artikel 'De wespen' de overeenkomsten in Karrs Lesguepes en M.'s Ideeen.

Karta Nata Negara, radên adipati-,1790-1879, zeer
aanzienlijk inlands hoofd, regent van Lebak in Bantam Kidoel(Zuid-Bantam) van 1837 - 1865, de tijd van
DD. ' S verblijf aldaar. Radên adipati is de eretitel van
een regent.
Op 24 februari 1856 schreef DD. een brief aan resident *Brest van Kempen, waarin hi' de werkwijze
van Karta Nata Negara aan de kaak stelde (vw ix, p.
501-504; "Tjiandjoer). Deze brief is opgenomen in
de Max Havelaar, de schrijver is hier Havelaar:
`dat ik den Regent van Lebak, Radên Adipati Nata Karto Nagara, beschuldig van misbruik van gezag, door het
onwettig beschikken over den arbeid zyner onderhorig
en, en verdenk van knevelary, door het vorderen van
opbrengsten in natura, zonder, of teen willekeurig
vastgestelde, onvoldoende, betaling; dat ik voorts den
Demang van Parang-Koedjang — zyn schoonzoon —
verdenk van medeplichtigheid aan de genoemde feiten. Om beide zaken behoorlyk te kunnen instrueren,
neem ik de vryheid u voor te stellen, my te gelasten:

Karel de Stoute, 1433-1477, hertog van Bourgondie
van 1467 tot 1477, graaf van Holland, Zeeland, Henegouwen en andere gebieden, vader van Maria van
Bourgondie.

1. den Regent van Lebak voornoemd, met den meesten
spoed naar Serang op te zenden, en zorg te dragen, dat
hy noch voor zyn vertrek, noch gedurende de reize, in
degelegenheid zy, door omkoping of op andere wyze
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te influenceren op de getuigenissen die ik zal moeten
inwinnen;
2. den Demang van Parang-Koedjang voorlopig in arrest te nemen;
3. gelyken maatregel toe te passers op zodanige personen van minderen rang, als, behorende tot de familie
van den Regent, geacht kunnen worden invloed uit te
oefenen op de zuiverheid van het in te stellen onderzoek;
4. dat onderzoek terstond te doen plaats hebben, en
van den uitslag te dienen van omstandig bericht.' (vw
I, p. 261-263)
De beschuldiging teen de regent heeft in deze
eeuw veel stof doen opwaaien. Vooral Rob Nieuwenhuys verdedigt Karta Nata Negara, die volgens hem
niet meer dan de volgens het gewoonterecht van
Java toegestane diensten gevraagd heeft van de bevolking.
(Lit. FritsJaquet en Rob Nieuwenhuys, 'De tienduizend buffels van Max Havelaar', in Het Oog in't Zeil
jrg. 6, 1988, nr. 1, p. 1-9; Rob Nieuwenhuys, De mythe
van Lebak, Amsterdam, )987; R.A. van Sandick, Leed
en lief uit Bantam, Zutphen, 1892, p. 177 e.v.).
De houding van DD. tegenover de regent wordt besproken in H.W. van der Doel, 'Over trooddronkene vadzige regenten en andere ambtenaren' in Over
Multatuli,) 994, nr. 33, P . 3-29. *Raad van Nederlandsch-Indie

Kassandra, *Cassandra
Kassel, Van begin oktober 1858 tot midden januari
1859 verbleef M. in Kassel. Hi' logeerde er aan de
KOningsplatz in het hotel `Zum Kiinig von Preussen'(eigenaar was Johann Gottlieb Schambeck).
Waarom M. speciaal naar Kassel ging is niet bekend.
G. Swiveling veronderstelt dat M. deze stad wellicht
bezocht vanwege de artistieke bedrijvigheid (vw x,
p. 16).
In Kassel leerde M. *Ottilie Coss kennen.
In M.'s werken komen we de stad Kassel enkele keren teen. De scene met de slechte toneelspeler in
Idee 1269 (vw VII, p. 602-605) speelt zich daar af. De
in deze scenegenoemde prinses van Hanau was de
burgerlijke Gertrude Falkenstein, gehuwd met
Friedrich Wilhelm I, keurvorst van Hessen-Kassel
("Hessen 2.). In de Millioenen-studien is een verslag te
lezen van een mislukte ballonvaart te Kassel, waarvan m.getuige was (vw v, p. 79-82). *L. Spohr
(Lit. H.H.J.de Leeuwe 'Multatuli and Kassel', in:
Duitse Kronkk, jrg. 29, 1977, p. 125-141)
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dan ook op zijn tekort in mindering werd gebracht.
Daar kwam op 4 december 1843 een nieuwe vordering van f 2106 bij (vw VIII, p. 353).
Op 3 mei 1843 had DD. als wisselagent een wissel
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij van
f 8931,92 voor slechts f 6825,92 ingeboekt. Het verschil van f zio6 bleef onopgehelderd. Generaal "Michiels wilde DD. daarvoor strafrechtelijk vervolgen,
maar de Raad vanJustitie te Padang verklaarde zich
hiertoe onbevoegd. Intussen had Michiels op 8 januari 1844 DD. geschorst. Michiels stond niet toe dat
DD. te Natal zelf een onderzoek instelde. Voor DD.
betekende dit dat hi' van september 1843 tot september 1844, toen hi' door ingrijpen van de gouverneurgeneraal Padang kon verlaten, zonder inkomsten
kwam te zitten.
Op 3o november 1844 ging DD. accoord met een
vordering van het gouvernement ten bedrage van
f 21o6. Het bedrag werd met de nog aan DD. uit te betalen tractements- en wachtgelden verrekend (besluit van degouverneur-generaal, io september
1845, VW viii, P . 450).
Stuiveling schrijft over deze periode in vw ix (p.
296): 'Dekker heeft dezedtij
armoede, rechtevan
loosheid, onvrijheid, verdenking, verdachtmaking,
honger en volslagen onzekerheid, psychisch en fysiek nauwelijks overleefd: eens, misschien zelf tweemaal, heeft hi'j een poging gedaan om te sterven.'.
Hi' verwijst hiervoor naar DD.' s Rekest aan gouverneurgeneraal Rochussen d.d. 2 februari 1846 (vw
viii,. 632). Over dit laatste schrijft DD. zelf in zijn
`Brief aan A.C. Kruseman':
'Ik weet hoe ik ben gaan liggen op eene mat - hoe ik
Clio verzocht my niet wakker te roepen - nooit. Want
ik had honger toen ik liggen ging al lang - en ik voelde dat ik niet langer honger hebben zoude.' (vw ix,.
155)

(De bescheiden over de administratie van DD. zijn
opgenomen in P.M.L. de Bruin Prince, Officiele bescheiden betreffende den dienst van Multatuli als Oost-Indisch ambtenaar ,Jogjakarta, 1900; zie ook vw vin, p.
342 e.v.)
In Padang schreef DD. zijn eerste drama De Eerlooze,
dat later zou verschijnen als De Bruid daarboven.
(Lit. G. Stuiveling, `Douwes Dekkers eerste drama,
in: Over Multatuli,1982, nr.1o, p. 16-31 en p.102-104;
P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979, p. 127-156)

Kastekort bij de Indische dienst, *administratie
van Indie

Kate,Jan Jacob Lodewijk ten-, 's-Gravenhage 1819 Kastekort, Door verscheidene fouten in de administratie en achterstand bij het insturen van de verantwoordingsstukken had DD.,
bijdwong
zijn
en
ge
vertrek uit "Natal, een schuld van ca. f 600o aan het
gouvernement, blijkens de berekening van 15 september 1843 (VW VIII, p. 326-327). Hiervan bestond
ca.f 4000 uit nog inbare vendugelden, welk bedrag

Amsterdam 1889, predikant te Marken (1845), Almkerk(1847), Middelburg (185o) en Amsterdam (1870).
Op zeer jonge leeftijd be on hi' reeds met dichten;
zijn eerste bundel Gedichten verscheen in 1836. Verder schreef hi' onder meer De Schepping (1866), De Planeten (1869),Jaargetijden (1871) en De Psalmen (18721874). Daarnaast vertaalde hi' o.a. Dante's Divina
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commedia (1876), Goethe's Faust (1878) de fabels van
La Fontaine (1868-1871) en Tasso's Gerusalemne liberata (1852, getiteld "Jeruzalem verlost).
In een brief aan Tine d.d. 22 december 1845 schrijft
M. dat Wilhelmina van Leeuwen, de eerste vrouw
van zijn broer Jan Douwes Dekker, vroeger door
Ten Kate het hof was gemaakt. In deze brief spreekt
hij verder van de `schoone verzen' van Ten Kate (vw
VIII, p. 59o).
M. oordeelde over het algemeen mild over Ten Kates
gedichten, waaronder volgens hem `schoone stukken' zijn (Idee 1077, vw vi, p. 732). In zijn eerste
brief aan Tine d.d. 28 september 1845, citeert hij Ten
Kate:
`Geef uw lachjes aan elk dien gijder
min bemint,/Maar
bewaar toch uw traantjes voor mij!' (vw VIII, p. 454)
In Idee 990 denkt M. zes weken nodig te hebben om
uitstekende gedichten te leren schrijven, en drie
maanden `om 't tot de handigheid van Ten Kate te
brengen' (vw vi, p. 231).
In een brief aan T.H. de Beer d.d. 8 juni 1881 eist hij
voor Ten Kate `levenslang cellulair, of 'n hofcharge
[=een betrekking aan het hofr, een `professoraat in
de Letteren is ookgoed.' (vw XXI, p. 319). *A-saga
Katholicisme, M. liet zich katholiek do en ter wille

ICATHOLICISME - KATTENBURGER

den dood, ja daarna zelfs! Van den doop tot het laatste
oliesel omklemde zy de zielen met onweérstaanbare
mat,
en nog na 't sterven beschikte zy over de mate
g
van zaligheid. (...) En die kracht sproot grootendeels
voort uit dat dale (schoone) leerstuk: de onfeilbaarheid van de Kerk! (...) Ik beken dat het Katholicisme
een oud, verrotgebouw is geworden (...) maar 't protestantisme is 'n huis zonder rez-dechaussee [rez-dechaussee=begane grond].' (vw xi, p.191-192)
Een soortgelijke vergelijking maakt hij ook in een
brief aan De Geyter d.d. i april 1866. Hierin noemt
hij het katholicisme weliswaar `een dwaling', maar
het "protestantisme `een pest' (vw xi, p. 572).
In de Woutergeschiedenis schetst M. een groep katholieken over wie hij niets dan goeds schrijft: de
onbetaalbare roomse Stijntje, de aanvallige roomse
Femke, de flinke roomse Vrouw Claus, Femke's
moeder, met als hoofdpersoon pater Jansen. In Idee
893-896 beschrijft hij een aantal katholieke types.
Over een wasvrouw merkt hij op: `Een onnozel halskraagje kost haar meer moeite dan de hele zaligheid'(Hee 893, vw iv, p. 628). Hi' vertelt dat hij te
Keulen eens eenprocessie heeft bijgewoond, 'Eike
toeschouwer moet verbaasd staan over de zonderlinge fysionomieen die men by zulke gelegenheden te
zien krygt, en over heb byna volslagen gemis van
een dragelyk gelaat'. En in Idee 894 schrijft hij dat
het katholicisme in `zeer letterlyken zin' het 'Evang elie der armen' is (vw iv, p. 63o-63 1).
"geloof "kerkelijke belasting "Kulturkampfause
"plike onfeilbaarheid *Veuillot

van zijn verloofde *Caroline Versteegh. Op 28 augusto 1841 deed hij, daartoe voorbereid door pastoor
"J.H. Scholten, heilige communie en kreeg doop sel
en vormsel toegediend door pastoor *Cartenstat (P.
van 't Veer, Het levee van Multatu141979, p. 93; vw
y in, p. 91). Het hielp hem echter niet verder, want
de voornaam
op 3 september schrijft Caroline
hem: '- Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg zijn buurten in Amsterdam-Oost. In de Woutergeschiedenis
ste hinderpaal is thans uit den we geruimd, het
deelt meester Pennewip mee dat zijn school bestaat nu te beproeven of Gij mij wezenlijk lief hebt.'
roemd is tot 'op Kattenburg' en dat hij in zijn klas
(vw yin, p. 92). Toen haar vervolgens op 8 oktober
zelfs eens een zoontj egehad heeft van iemand 'op
ongunstige berichten over M. bereikten, nl. dat hij
Wittenburg' (Idee 397, vw ii, p. 596-597).
onverschillig met zijn geld om in en dat hij klappen zou hebben uitgedeeld, werd de verloving verKattenburger doop, volksnaam van een gerecht van
broken(vw \Till, p. 92.). In M.'s werk komen we
rdappelen met azijn , dat rond 186o volksvoedsel
as
verschillende uitspraken over het katholicisme tewas. In Idee451 schrijft M.:
gen. In Idee 584 schrijft hij bijv.:
`Scheikundigen die in filanthropie doen, die by hun
`meent men dat het Katholicisme ooit zou geheerst
wetenschap gezond verstand kunnen gebruiken, en niet
hebben zonder schilderyen, stand- of hangbeelden?
uit boekerigheid afkerig zyn van de onomstotelyke
-'one
Zonder eeuwig
g maagden? Zonder beeldschone
waarheid der feiten — worden uitgenodigd eens de
naakte Sebastianen of Laurentiussen? Zonder muziek,
voedingskracht te ontleden van 't maal dat byv. de
en zonder wierook? Waarlyk, de dogmatiek van velen
Amsterdamse werkmangebruikt. Daarby is van vlees
zit in neus, ogen, oren en... elders' (vw iv, p. 337-338)
geen spraak. En zelfs meestal niet van vet. Het surroIn een brief aan Mimi d.d. 3o-31 juli 1863 schrijft hij
aat daarvan is «kattenburger doop» namelyk: water
g
over de katholieke kerk:
en azyn.' (vw iii, p.115)
"t Is altyd geweest de schoonste organisatie die ooit beIn hetzelfde Ideegaat hij uitgebreid in op de kwalistaan heeft. Van denpaus tot den minsten kloosterportest van het voedsel dat de werkman in Nederland
tier of liefdezuster, bestaan betrekkelyk slechts weinig
consumeert. Hi' komt onder meer met jaarcijfers
trappen, maar door eene voorbeeldelooze geslotenveesgebruik
in Nederland en maakt aan de
l
over
heid heeft zy met haar stelsel de wereld geregeerd!
hand
van
het
huishoudboekje
van *Klaas Ris, die
Voor dewyze waarop zy gebruik maakte van haar
overigens niet nader genoemd wordt, op hoe de situmagt, trek ik natuurlyk een party, maar de organisaie verbeterd zou moeten worden. Ook in Pruisen en
at
tie isprachtig. Zy had het zoo ingerigt dat ze den
Nederland deelt hij mee dat de Kattenburger doop
mens aangreep by zyn geboorte, en hem niet losliet by

KATWIJKSE — KELLER
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`het voedsel uitmaakt van hetgezin des werkmans'
67).

(VW IV,.

Katwijkse sluis, Onder koning Lodewijk Napoleon
werd tussen 1804 en 1807 de Katwijkse sluis gegraven. In de Woutergeschiedenis (Idee 1127) lezen we
dat verscheidene buitenlandse `hoogheden' bij een
bezoek aan Nederland, de Katwijkse sluis ' ggi antes
que hebben genoemd. m. merkt hierna op:
`De hollandse natie houdt zich in de snipperuren die
'r overblyven na 't haringkaken en kaasmaken, by
voorkeur bezig met het breidelen van elementen. Dit
was met schaatsryden en harddraven 't meest geliefd -

van Over Specialiteiten deelt M. mee dat hi' waare
schijnlijk
d `zaak van Dr Dibbits' zal behandelen,
om aan te tonen dat diens werk vooral niet voor excentriek versleten mag worden (vw v, p. 483.). In een
van de aantekeningen die hi' had willen toevoegen
aan de tweede druk van Over Specialiteiten, maar die
pas in 1910 als voetnoten bij de uitgave van Wereldbibliotheek verschenen(opgenomen in vw v, p. 656
e.v.), schrijft M. over deze zaak `dat ook hier alweer
'n ware of vermeende specialiteit van zeer averechts
nut was in 'n kollege welks roe in zich bepaalde liever zich behoorde uit te strekken - tot het algemene
(vw V, p. 656).

geliefkoosd, zeiden de kranten - volksvermaak.' (vw

Keerom, ps. van *Willem Doorenbos.

VII, p.108-109)

Kaukasische ras, het-, In de rassenindeling, die Blu- Keh-Moedah, Chinees amfioenpachter te Natal. M.
menbach in i8o6 maakte, worth het Europese (blanleerde hem daar kennen. In een noot bij Idee 1048a
ke) ras het Kaukasische rasgenoemd. M. spreekt in
schrijft M. dat Keh-Moedah hem vertelde dat hi' op
de Millioenen-studien van eengeraamte met een `fraaiSint-Helena, waar hi' kleinhandelaar geweest was,
en Kaukasischen langschedel' (vw v, p. 2o2).
Napoleon meermalen had gezien. M. geloofde dit
niet direct en le de een boek met een afbeelding van
Kaulbach, Wilhelm von-0804-1874, Duits schilder,
Napoleon op zijn schrijftafel. Keh-Moedah herkenmaakte de illustraties bij Goethe's bewerking van
de `toean Bonapalte' direct (vw vi, p. 422-423).
Reintje de Vos. In de Millioenen-studien noemt M. `Kaulbachs Leeuw in Reintje de Vos' (vw v, p. 64).
Keizer van Insulinde, *Insulinde
Kean, Edmund-, 1787-1833, Engels toneelspeler, beroemd Shakespeare-vertolker. In zijn kritiek op "Bilderdijks Floris v (Idee 1056), schrijft M. ironisch dat
de toneelspelers Kean, *Talma en *Snoek 'de eer zullen hebben den Bilderdyksen Amstel op de planken
voor te stellen' (vw vi, p. 556).
Keelaandoeningen, In een noot bij Over Specialiteiten
koppelt m. het dragen van dassen, stropdassen e.d.
aan het lijden aan angina diphtheritica (vw v, P. 496
en 639).
Op 27 november 1872 geeft hi' Roorda van Eysinga
in een brief een exposé over hoest, de mogelijke oorzaak ervan en de mogelijke middelen ertegen (vw

xv, p. 481-484).
M. baseert zich hierbij op eigen ervaringen en onderzoek, want dokters vertrouwt hi'j niet. In een brief
aan Waltman van 11 maart 1876 voegt hi' nieuwe gegevens toe aan zijn onderzoek (vw xvin, p. 295-298)
*astma
Keepsake, E. souvenir, herinnering) podzie-album.
In de Minnebrieven zegt Fancy:
`Ik begryp myn levee niet. In

keepsakes en muzen-alma-

nakken is een meisje iets liefs, iets belangryks, iets
poetieks. Ik ben een meisje, en voel me onlief,
onbelangryk en volstrekt niet poetisch.'

(vw ii, p. 55)

Keer, P.-, lid van degemeenteraad van Amsterdam.
Bekritiseerde omstreeks 1870 de leraar "H.C. Dibbits. Dit was aanleiding tot een hevige discussie over
bevoegdheid in de kranten. Op de eerste bladzijde

Keller, Gerard-9 1829-1899, van 1858-1864 Kamerstenograaf, novellist en schrijver van toneelstukken.
Van 186o tot 1864 schreef Keller onder het ps. Flanor
zijn `Vlugmaren' in De Nederlandsche Spectator in
1864 nam Vosmaer de Vlugmaren onder hetzelfde
pseudoniem over.
In een brief aan G.L. Funke d.d.4 juni 1873 (vw xv,
p. 782) vraagt M. zich af of Keller soms onder het ps.
Flanor schrijft. Funke antwoordt dat Keller in het
verleden onder dit ps. publiceerde, maar dat hij niet

weet wie het nu is (brief van 5 juni 1873, vw xv, p.
783).
Vanaf 1864 was Keller redacteur van de Arnhemsche
Courant. In de Amhemsche Courant van njanuari 1869
verscheen van zijn hand een anoniem verslag van
M.'s voordracht te Arnhem op 8 januari, waarbij
deze voorlas uit (het nog ongepubliceerde) Vorstenschool. In dit verslag schrijft Keller het jammer te vinden dat M. `een waardiger onderwerp waardiger
behandeld heeft': de `onbeduidende daden' van een
tekrompen' koning konden hem niet boeien. Ook
keurde hi' de vermeende parodie op koning Willem
III af(opgenomen in vw xiii, p. 3o6). M. reageert hier
op Idee 629 (vw vi, p. 9-10). Na verschijning van dit
Idee schrijft Keller eveneens anoniem een tweede
stuk op 24 oktober 1872 in dezelfde kraut (vw XV, P.
428-429). In dit stuk neemt hi' de beweringen uit
zijn eerste stuk terug, maar raadt opvoering van
het stuk af. In Idee999 (vw vi, p. 263) kondigt M.
een behandeling van beide stukken aan. Die volgt
in de Ideeen loo -1006 (vw vi, p. 279-281); de 'litterarische blunders en zedelyke laagheid' van de
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anonieme Keller, door M. aangeduid met X, worden
besot.
P
In een brief aan de Vlaming J. de Geyter d.d. 25 april
1869, bespreekt M. de kritieken op Vorstenschool,
waarbij hi' het verslag van Gerard Keller noemt. Hi'
hoot dat er van de kant van de Vlamingen kritiek
zal komen op 'het gebruik der wapens' door de critici in Nederland. Want: `Ik zoek eene contrOle op myn
eigen smaak. Ik wil weten of Gerard Keller (...) krankzinnig is, of ik?' (vw xi'', p. 465).
Tijdens de drukproevencorrectie van Vorstenschool
(1872) maakt M. zich in een brief aan zijn uitgever
Funke boos over hetgrote aantal zetfouten, waardoor hi'j zijn eigen fouten over het hoofd ziet. Een
gelukkig op tijd herstelde fout had namelijk `aan
sommigen – bijv. de knappe Keller te Arnhem! aanleiding gegeven my voor 'n stommerik uittemaken'
(brief van waarschijnlijk to apri11872, vw xv, p.175).
Keller schreef enkele toneelstukken, zoals Hetganzebord of het Blaauwe Lint 4874 dat aanvankelijk als
feuilleton in Het Nieuws van de Dag verscheen. Op 28
ari11874
schrijft M. hierover aan C. Vosmaer:
P

KELLER — KERKELIJKE

Kepler, Johannes-, (is.4. spelt Keppler)1571-1630,
Duits sterrenkundige, stelde de wetten voor de omloopbanen van de planeten op, die de `Wetten van
Kepler' genoemd worden.
M. noemt hem herhaaldelijk als een belangrijk wetenschapper, die – desondanks – in heksen geloofde
(aant. bij het Gebed van den onwetende, vw 1, p. 478).
*Knak

Kerdijk, Arnold-0846-1905, schoolopziener te Delft.
Hi' ijverde voor volksonderwijs, leerplicht, spaarbanken, coOperatie, voorschotbanken, uitbreiding
van het kiesrecht en andere volksbelangen. Verder
was hi' redacteur van Vragen des Tijds en van Het Sociaal Weekblad en was hi'j vooruitstrevend liberaal lid
van de Tweede Kamer in deperiode 1887-1901.
M. wijst in zijn naschrift bij de derde druk van de
vierde bundel Ideeen (1877) op het feit dat de staatsman Thorbecke in Het Nieuws van den dag gehuldigd
werd als 'de man van de school', maar dat tegelijkertijd in deze krant werd vermeld (hi' citeert):
`De h.h. *Moens, Kerdijk en anderen die der natie de

`Zeg, vind je dat Blauwe Lint van Keller niet wat heel

ogen openden over den toestand waarin ons lager on-

min? Ik ken 't maar uit het resume dat het Nieuws

derwijs verkeert, hebben feiten en cijfers genoemd,

geeft (en nog maar onvolledig, want osloto moet nog

welke ieder weldenkende moesten doen blozen van

«volgen.» Maar, o hemel, wat 'n Litteratuur! En Kel-

schaamte over de verwaarlozing van het belangrijkst

ler! Wat 'n donnee! Ik schaam me voor m'n land! En

element van opvoeding.' (vw vi, p. 39o)

dat is gespeeld, hoor ik! 't Is net 'n stuk om ter resumtie
optedragen aan Leentje. Ajakkes!' (vw xvi, p. 536)

Kerk, In Idee 295 pleit M. voor de scheiding van Kerk
en Staat:

Keller, J.E.-, secretaris van het Internationaal Werk-

`Zonderling toch, dat de zielen worden gerepareerd

lieden Verbond. Op 15 oktober 1870 plaatste hi' in De

op kosten van den Staat, en als ik overschoend wordt

Werkman, een tijdschrift voor arbeiders, een oproep

of achterlappen nodig heb, vind ik nergens een van

om M. financieel te ondersteunen. M. ontving hierop
f 25,- en een brief van Keller (23 januari 1871), die hi'
op 27 januari van dat jaar zeer hartelijk beantwoordde(vw xiv, p. 405-407; cf. M.'s brief aan H.H. Huffsman d.d. 1-2 februari 1871, vw xiv, p. 428).

Landswege gesalarieerd schoenmaker. (...) Een voor-

Kenau Simonsdochter Hasselaar, 1526-1588, weduwe van Nanning Borst, verdedigde Haarlem tegen
de Spanjaarden in het beleg van de stad van 15721573, spreekwoordelijk een flinke doortastende
vrouw. Zij wordt genoemd in de Woutergeschiedenis(Idee 1181a, vw vii, p. 256). Wanneer Tine, op uitnodiging van Stephanie Omboni-Etzerodt, op i juli
1866 naar Milaan vertrokken is, schrijft M. haar: 'Lieye beste dappere Tine. Ja, vader zou zeker zeggen
dat je een Kenau was!' (2 juli 1866, vw xi, p. 614).

stel! Een voorstel aan 'n liberaal ministerie: ONTWERP
VAN WET Enig artikel. Het repareren van de schoenen
der ziel, komt voortaan ten laste van wie er op loopt.'
(vw II, P. 490)

Kerkelijke belasting, verplichte belasting van de
kerkgenootschappen in Duitsland, volgens een percentage op de inkomstenbelasting geInd. In een
noot bij Idee 894 schrijft M. over zijn voorkeur van
de Duitse kerkelijke belasting boven de Nederlandse:
`De «Kirchensteuero namelyk wordt omgeslagen door
de kerkelyke-gemeentebesturen, waaruit volgt dat het
ieder vrystaat zich aan de betaling daarvan te onttrekken. (...) Toen de «Vorstand» der protestantse gemeente te Wiesbaden my 'n aanslagbiljet toezond – ik weet

Kenilworth, kasteel bij Warwick, door koningin Elisabethgeschonken aan graaf Leicester, afgebroken
onder Cromwell, beroemdgeworden door de roman
Kenilworth (1821) van *Sir Walter Scott. Daarin beschrijft Scott het bezoek van de koningin aan Kenilworth in 1575 en doet hi' het voorkomen, alsof bij
diegelegenheid Leicester besloot tot de moord op
zijn eigen vrouw. Dit wordt genoemd in Max Havelaar (vw I , p.169 ;"Leicester).

niet naar welke aanleiding, want ik had me nooit voor
oevangelisch» uitgegeven, gelyk hier de officiele benaming van de protestanten is – vroeg ik dien Kerkeraad
schriftelyk of ik volgens de wet verplicht was, my voor
een der hier bestaande gemeenten te verklaren? «Ik
ben geen Christen, betuigde ik, maar als ik door de
wet genoodzaakt word my aan 'n bepaalde gemeente
aan te sluiten, dan kies ik – onder protest tegen den
dwang – 't katholicismus. Geenszins omdat ik me ver-
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enig met de leerstellingen van die kerk, maar omdat
ze goedkoper is, naar ik verneern.»' (vw iv,p. 711)
M.'s brief werd niet beantwoord. Hetjaar daarop
ontving hij wederom een aanslagbiljet. Hi' herhaalde toen zijn vraag, waarna men hem verder met rust
liet.
Kerkhovenjohannes-,1783-1859, trouwde op 2 mei
1817 met Anna Jacoba van der Hucht (1795-1856). Zij
woonden te Hunderen bij Twello. Oprichter van het
Effecten- en Bankierskantoor Kerkhoven en Co. te
Amsterdam, lid van de Provinciale Staten van Gelderland, stichter van de Joh. Kerkhoven-polder(Groningen). Zijn broer, Theodorus Johannes Kerkhoven(1789-1857), was getrouwd met zijn schoonzus Clara Henriette van der Hucht(1800-1888).
*Anna Paulownapolder
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Kern,Johan Hendrik Caspar-, Poerworedjo 1833 Utrecht 1917, Nederlands orientalist. Van 1863 tot
1865 was hij hoogleraar Sanskriet aan het Queen's
College te Benares, van 1865 tot 1903 was hij hoogleraar Sanskriet en vergelijkende taalwetenschap te
Leiden. Lid van de Multatuli-Commissie in 18701871 ("Multatuli-Commissie 3; *Zaanlandsche Courant).
Het feit dat Kern en *Moleschott in Nederlandgeen
plaats vonden `naar verdienste', `pleit tegen de intelligentie der natie', schrijft M. in Idee 451, waarna hij
vervolgt:
`Toch zal men later Moleschott en Kern opnemen onder de beroemde Nederlanders zoals men nu doet met
"Ary Scheffer, tot wiens ontwikkeling, roem en welvaart Nederland niets heeft bygedragen.' (vw in,p. 99loo)

In 1872 merkt M. in een noot bij dit Idee cynisch op:
Kermis, In een noot bij Idee 451 schrijft M. dat hij 'de
`In plaats van beroemd te worden, is Kern op dit ogenwyze waarop zeker gedeelte des yolks zich op de kerblik hoogleraar te Leiden. De tyd zal leren of die twee
mis vermaakt' veroordeelt, maar dat het `wreed en
zaken zich verdragen.' (vw in, p. 398)
dom' zou zijn om de kermissen of te schaffen:
`leer kort nadat de niet heel aanlokkelyke kermisverKerstnacht, de, In Pennewips maatschappij-indeling
maken op den duur werden toegelaten - waarom niet,
wordt het reciteren van de Kerstnachtgenoemd bij
als er liefhebbers zyn? - zou de nieuwsgierigheid
de `Burgerstand, me klasse, zevende onderafdeling'
naar tweekoppige kalveren en dikke dames verstom(vw II,p. 551).
pen, en dan ware de tyd gekomen om zorg te dragen
voor uitspanning van beter soort. Dan ook zou diepo- Kervel, Thomas A.C. van-, overl. 1863?, assistent-reging slagen, en wel door den veranderden smaak van
sident van Mandheling tijdens DD. ' s verblijf te Na't yolk zelf. En... men voorkwam den wrevel die thans
tal. "Jang di Pertoean *Van Meerten "schorsing 2.
het zeer natuurlyk gevolg is van 't verbod.' (vw III, p.
386)
Kesteren, Carel E. van-,1837-1917, journalist in NeIn een noot bij Idee 1253 herhaalt hij deze opvatting
derlands-Indie en oprichter van De Indische Gids
(`Het afschaffen van de kermis is 'n onzedelyke dom(1879), hoofdredacteur van *De Locomotief M. had reheid.'; vw VII, p. 68o).
gelmatig met Van Kesteren te maken in diens funcM. achtte het kermisvermaak niet hoog, wat blijkt
tie als redacteur van De Locomotief waarin zijn
uit Idee 484, waarin hij brieven afdrukt, die hij in
*Causerieen gepubliceerd werden.
september 1864 schreef aan de hoofd-commissaris
Van Kesteren verdedigde M. in het artikel 'Multatuli
vanpolitie en de officier van Justitie te Amsterdam.
en twee bestrijders' (De Locomotief, 27 juni 1871) teen
Hierin beklaagt hij zich over een attractie op de Bo"LC. van Lier en W. Bosch die M.'s Nog eens vrye arbeid
termarkt te Amsterdam (september 1864), waar een
bekritiseerd hadden. Zijn artikel besluit met de
`zogenaamde wilde levende dieren verslindt 'ten
woorden: `ook de kinderen onzer kinderen zullen
aanzien van kermisgasten' (vw iii, p. 234). Hi' promet ontblooten hoofde nog den naam noemen van
testeert teen `zulke grove, barbaarse schending der
den man die zich zelven - meer dan dat: die vrouw
wetten vangoeden smaak, van gevoel, van publieke
en kinderen over of aan honger, omdat hij vastzedelykheid'. Acht jaar later schrijft hij in een noot
hield aan zijn plichtsbesef als staatsdienaar, en die
bij dit Idee dat deze brieven niets veranderd hebdaarna, door de uitgifte van den Max Havelaar, aan
ben: 'De tent van den wilde werd nietgesloten.' (vw
de letterkunde van zijn ontzenuwd land eene onverIII, p. 416).
gankelijk en verheffend gedenkteeken schonk.' (vw
Over muziek op de kermis schrijft m. in 'Max Havemy,p. 592).
laar aan Multatuli' (vw 1, p. 462 e.v.) n.a.v. een bezoek aan de kermis in september 186o, waar hij
Keuchenius, Levinus Wilhelmus Christiaan-, Batatweemaal de Soirée musicale et instrumentale in
via 1822 - 's-Gravenhage 1893, vanaf1851 raadsheer
Odeon had zien optreden (vw x, p. 311).
van het hooggerechtshof te Batavia, van 1857 tot
Het in de Max Havelaar beschreven kermisbezoek
1859 secretaris-generaal van Kolonien, van 1859 tot
van Havelaar met twee arme vrouwtjes in Haarlem
1865 lid van de Raad van Indie en vanaf 1866 lid van
(vw 1,p. 99) is door Van 't Veer in Het leven van Maltade Tweede Kamer (als medestander van Groen van
tuli (1979, p. 262 en 456) - als het in werkelijkheid
Prinsterer). Hi' diende een motie in teen de benoeheeftplaatsgevonden - gedateerd op 4 juni 1853.
ming van P. Mijer, minister van Kolonien, tot gou-
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verneur-generaal, wat aanleiding gaf tot een conflict
tussen Kamer en Regering over de ministeriele verantwoordelijkheid. Keuchenius werd op pensioen
esteld , waarna hij weer naar Indie vertrok. Van
g
1868 tot 1879 was hij eerst redacteur van het Nieuw
Bataviaasch Handelsblad en later advocaat te Batavia.
Van 1879 tot 1888 en van 1890 tot zijn dood was hij
opnieuw lid van de Tweede Kamer; in de periode
1888-1890 was hij wederom minister van Kolonien.
Hi'j was een tegenstander van het Cultuurstelsel.
Vooral buiten de Kamer verdedigde hij de christelijke denkbeelden.
Zowel DD. als zijn broer Jan waren goed bevriend
met Keuchenius. Op voorspraak van Keuchenius
kreeg DD. in 1854 van Pahud een maand extra verlof.
Op 20 november 1854 schrijft Keuchenius in een
aantekening bij DD. ' s rekest om verlof, dat deze
hem hadgeschreven `dat hij lets gevonden had,
waardoor hij spoedig een rijk man zou wezen'. 'In
verband daarmede staat zijne buitenlandsche reis.'
(vw ix, p. 363). DD. had hem echter niet geschreven
dat het hierging om een onfeilbaar roulettesysteem.
Wanneer DD. in februari 1855 nog niet naar Batavia
is teruggekeerd, is het wederom Keuchenius die er
bij Pahud voor pleit DD. nog tot eind april de tijd te
geven (P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979, p.
275 e.v..)
*advocaten

Keulen, Na hun verblijf in Koblenz vertrokken M. en
Mimi naar Keulen. Op zo januari 1867 kwamen zij
daar aan en namen ze hun intrek in eenpension. De
volgende dag huurden zij een kamer, waar zij echter al snel last kregen met de politie omdat ze de
huur niet konden betalen (brief van M. aan C. Busken Huet d.d. 26 januari 1867, vw xi', p. 53). Uit een
brief aan Tine d.d. 8 februari blijkt dat M. en Mimi
hun intrek hebbengenomen in een kamer aan de
KomOdienstrasse 14.b (vw xi', p. 63). Op 12 oktober
1867 schrijft M. aan M. Rooses dat hij verhuisd is
naar Breite-strasse 123 (VW xi', P. 457) . Medio juli
1868 zijn M. en Mimi weer terug in Den Haag.

Keulenaars, Idee36o gaat over de Keulenaars, over
wie M. het volgende te `vertellen' heeft:
'Dat is 'ngemeen yolk. zy zyn kleinsteeds, bekrompen, gierig, dom, kwaadaardig, ondankbaar en ydel.
Kleinsteeds. Ze vermaken zich metpraatj es over 't indem leven hunner medeburgers. Bekrompen. Zy veroordelen iemand die niet houdt van hun Kiimmel. Gierig
en ondankbaar. Zy laten de mensen die hun diensten bewezen, omkomen van honger. Dom. Ze begrypen geen
verschil tussengroot en klein. Kwaadaardig. Zy belasteren ieder dien ze niet begrypen, of boven zich voelen.
Ydel. Ze maken zich meester van 'n roem die de hunne
niet is, door 'n standbeeld op te richten voor Vondel –
in den trant van dat te Dordrecht – onder voorwendsel, dat-i te Keulengeboren is. Toen by leefde kenden
ze 'm niet.Ja, 't is 'n gemeen yolk... die Keulenaars!'
(vw ii, p. 522-523)

In een noot bij dit Idee voegt hij toe: `Voor "Ary
Scheffer namelyk, wiens roem de... Keulenaars zich
toedigenen.' (vw II, p. 714).

Keuring van levensmiddelen, *levensmiddelen,
keuring van

Keurvorst, *Frederik Wilhelm, (degrote) keurvorst
Keyser, Jan Pieter de-, M. spelt Keijzer) 1818-1878,
predikant te Arnhem, oprichter van het tijdschrijft
Nederland en van de Evangelische Maatschappi j, vanaf
1857 redacteur van De Tijdspiegel. In 186o stichtte hij
de kweekschool voor onderwijzeressen te Arnhem.
Hi' stelde in 1871 een bloemlezing voor schoolgebruik samen, getiteld Een Bloemkrans (1871), en in
1877 Neerland's letterkunde in de negentiende eeuw. B loemlezing, ten gebruike bij de de beoefening onzer letterkunde.
In augustus 186o schrijft M. Tine dat De Keyser hem
een aardige brief geschreven heeft, die eindigt met:
`als je te Brummen komt gun dan een kwartiertje
aan de collega van Wawelaar, de Keijzer.'(vw x, p.
280). M. ontmoette De Keyser in september 1860; hij
noemt hem in een brief aan Tine `een flinke beste kerel'(4 september 186o, vw x, p. 304). Hi' ze de De
Keyser toe enkele stukken te leveren voor *De Tijdspiegel, wat ook gebeurde. Aan Tine schrijft M. op iz13 oktober 186o dat De Keyser over zijn `Aan de
stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel' had gezed: 'Die brief is Perm. Je zult in Tiel niet gekozen
worden, maarje hebt gelijk dat je zo schrijft!' (vw x,
P. 327).
Na 186o vernemen we niets meer van M. over zijn
contact met De Keyser; in 1873 vraagt hij zijn uitgever G.L. Funke of De Keyser nog steeds redacteur
van De Tijdspiegel is (5 november, vw xvi, p. 282).

Kiesrecht, "algemeen kiesrecht
Kiliaan, Cornelius-, (Cornelius Kiel) 1528-1607, sedert 1558 corrector aan de drukkerij van Plantijn te
Antwerpen. Hi' schreef Latijnse gedichten, vertaalde de Geschiedenis van Lodewijk xi van Philippe de
Commines en de Beschrijvinghe van alle de Nederlanden
van Guicciardini, maar werd vooral bekend door
zijn Nederlands-Latijns woordenboek Etymologi cum
Theutonicae Linguae (Antwerpen: Plantin, 3e uitgave
1599). M. vroeg P.A. Tiele inlichtingen over hem (4
augustus 1875, VW XVII, p. 771).

Kinderboeken, In de Ideeen493-494 gaat M. in op de
leugens over "zedelijkheid in de opvoeding, waar
kinderen in de kinderboeken al meegeconfronteerd
worden:
`In kinderboeken – 'n mal woord... is er kinderbiefstuk ook? – in kinderboeken begint dat gelieg al. «Jante geeft z'n ontbyt aan een bedelaar». Dat is oheel
mooi» van 't model- ante. Maar als Eugene of Henri
dat model willen navolgen, zal men hun zeggen, dat...
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dat... kortom allerlei, hierop neerkomende dat in een
geregeld huishouden ieder z'n eigen boterham moet
opeten.' (vw in, p. 237)

*Van Al hen
Kinderen, *Artis "onderwijs *Tien Geboden
Kinderpoezie, `Kinderpodzie – d.i. podzie voor kinderen – bestaat niet', aldus M. in een aantekening bij
deJ apanse Gesprekken. Aanleiding voor deze opmerking is het feit dat *Beets partij getrokken heeft voor
de kinderpodzie van *Van Al hen. Wie meent dat
kinderpodzie wel bestaat, vervolgt M. `heeft noch
vanpodzie, noch van kinderen verstand' (vw iii, p.
28). In een noot bij Idee 451 wordt het maken van kindergedichtjes
gehe'Die din en hebben wortels
keld.
, waaruit
nodigroeien.
Ze moeten
zy
gen
ontstaan,
kunnen niet op kommando vervaardigd worden.'
(VW II, p. 387).
King Lear, mythische koning van Engeland, hoofdpersoon van het drama King Lear van Shakespeare.
Koning Lear had drie dochters; de jongste, Cordelia,
was mooi en wijs, de beide anderen waren lelijk en
slecht. Toen de oude koning zijn land wilde verdelen onder zijn dochters, vleiden de beide oudsten
hem, de jongste deed dit niet en werd onterfd. De
oudsten behandelden hun vader vervolgens zo
slecht, dat hi' naar Cordelia, inmiddels getrouwd
met de koning van Frankrijk, vluchtte. Hi' wordt
door haar opgenomen; zij gaan samen te gronde.
Edn van de kleurprenten die Wouter van dokter
Holsmagekregen heeft, stelt King Lear voor, 'die er
heel verdrietig uitzag, en z'n leed scheen te willen
verzetten door met 'n soort harlekyn [King Lears
nar] gehurkt in 'n hoekje te zitten' (Idee 1049, vw vI,
13- 424-425).

Kisselev-Potocki, Sophia, gehuwd met Pavel Dimittievich (1788-1873), kreeg in 1825 een zoon, die echter spoedig na de geboorte stied. In 1829 volgde hun
echtscheiding. In de Millioenen-studien wordt zij genoemd als uitzinnig gokker aan de speelbanken (vw
V, p. 146).

Klabat, de-, werkende vulkaan in de buurt van Menado. In oktober 185o schrijft DD. Tine dat hi' de Klabat heeft beklommen (vw ix, p. im). Het was er
`verd... koud'. Hi'j meldt het voornemen van een
`tourtje' naar de Klabat met de officieren van de
"Bayonnaise op 6 tot 8 juni 1848 (vw ix, p. 76). In
zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' vertelt hi' over een
tocht naar de Klabat uit 1848 en hi' citeert de twee
strofen uit hetgedicht ("Salak) dat hi' en zijn medereizigers als `groet' onder een steen achterlieten (vw
ix, p.196-197; "jurien de la Graviere). In Idee 16o
schrijft hi' dat hi' ooit woonde 'in de buurt van 'n
berg die rookte. (...) Ik leed... hy blaasde. 't Ding kOn
niets dan dat.' (vw II,p. 386).
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Kladderadatsch, Berlins geillustreerd politiek-satirisch liberaal spotblad, dat in 1848 werd opgericht
door David Kalisch. Later waren Ernst Dohm en Rudolf Lowenstein de redacteuren; Wilh. Scholz was
de illustrator.
In Pruisen en Nederland schrijft M. over dit blad:
`Elk fatsoenlyk man in Nederland haalt den neus op
voor een bewysgrond dien ik meen te mogen putten
uit de Kladderadatsch. Maar men gelieve te be en
dat geestigheid en geest in 't buitenland niet, als by
ons, in den ban zyn; dat de Kladderadatsch, als Punch
in Engeland, werkelyk de uitdrukking bevat van den
volksgeest, en omgekeerd veel invloed uitoefent op
den geest des yolks.' (vw iv, P. 47 - 48)
Enkelepagina's verder haalt hi' het blad aan: 'Die
Servilen, zeide eens de Kladderadatsch, haben gern
sehr-vieles, and die Liberalen haben lieber-alles.' , waarna hi' opmerkt: `Zo is het.' (vw iv, p. 77).

Klap, de-, Tijdens een optreden van de muzikale familie van Hubert Sauvlet in de Salon des Varietds
van Duport in de Nes te Amsterdam, deelde M. op 1
december 1865 een oorvijg uit `aan eenige heren, die
zich voor tien stuivers entree 't regt aanmatigden
ZEER VERDIENSTELIJKE artisten te beschimpen' (zie
hiervoor M.'s advertentie in het A lgemeen handelsblad
van 5 december 1865, vw XI, p. 523-524). De gedupeerden, Jacob Jacobs en Jesaja de Vries, spanden
vervolgens een proces aan teen M. Op 17 januari
1866 moest hi' voorkomen(proces-verbaal, vw xi, p.
545-548). Omdat hij, naar eigen zeggen, te lang op

de afhandeling van zijn zaak moest wachten, vertrok hi' naar Keulen, waar hi' al met Mimi had afgesproken. Op 18 januari werd hi' veroordeeld tot 15
dagen gevangenisstraf, twee boetes van f8,-, en de
kosten van hetgeding (zie het vonnis, vw xi, p. 55055z).
Eind 1867 diende M., op aanraden van *J.J. Rochussen, een verzoek totgratie in, dat begin 1868 werd
ingewilligd (vw xi', p. 585-587; VW xn, p. 619).
Deze affaire wordt door M. beschreven in Idee538
(vw III, p. 375-378). In Idee 539 schrijft hi' hierover:
`Myn oorvegen-betoog – thesis, deductie en slotsom,
alles uit dal stuk – is me byzonder goed bevallen. (...)
Ik moet erkennen dat ik moeite had, niet terstond
naar Den Haag te gaan, en op soortgelyke manier aan
Van Twist te bewyzen hoe verkeerd het is,geld en
rang aan te nemen van de Natie om goed te doen, en
in stee daarvan het kwade te beschermen. Maar ik bedacht hoe by reden van klagen hebben zou indien ik
hem, den groten misdadiger, gelykstelde met de kleine ploerten in 't parterre van dien schouwburg.(...) Ik
erken dat Van Twist recht heeft op iets beters dan een
oorveeg. Vooral nu ik gezien heb hoe makkelyk zeker
soort van bedeelden zulk een demonstratie aannemen
en meedragen.' (vw in, p. 378-379).
(Lit. P. Spigt, Keuri g in de kontramine, Amsterdam,

1975,p. 56-69)
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Klassieke schrijvers, In Idee 1268c pleit M. voor de bestudering van de klassieke schrijvers: 'Ten eerste
omdat men zeer dikwyls ook van hen leren kan hoe
men niet behoort te schryven' en ten tweede `omdat
zy zo'n belangryke plaats innemen in de geschiedenis der algemene ontwikkeling'. Toorgangers zyn
ze slechts in chronologisch-historischen zin, en leermeesters voorzover we hun arbeidgebruiken als onderwerp van vry oordelende studie.'. Hieraan voegt
hi' toe dat zij ons geen truikbare voorbeelden, modellen' leveren (vw NM, p. 6o1). In Idee 1277a schrijft
hij:
`Ik ben zeer voor 't bestuderen van oude schryvers,

den in Friesland en hadden vermogen, hetgeen in den
Franschen tijd te niet is gegaan. In hare jeugd heeft zij
veel leed gehad en geloof ik met hare zusters, werkelijk armoede geleden, maar daar zij veel geestkracht
heeft, het hoofd altijd goed boven gehouden. Na het
huwelijk was dat natuurlijk beter maar toen had zij
gedurig te worstelen met een zenuwachtigheid, die
haar belette datgene te wezen wat zij anders met haar
scherp verstand zijn konde. Ik heb veel van die aantrekkelijkheid 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.

daar ze, als dragers der verschynselen die de geschiede-

Toen mijne zuster trouwde, konde zij zich maar niet

nis van den menselyken geest vormen, tot de algeme-

verbeelden, dat er nu iemand meer regt op haar doch-

ne natuurkunde behoren, welker beoefening de taak

ter had dan zij, en nu mijne zuster reeds sedert veel ja-

van den wysgeer is. Doch juist hierin ligt 'n bewys te

studie-exemplaren, en niet
als modellen gebruiken kan.' (vw vii, p. 646)
In de Ideeen 1105-1107 houdt hi' zich bezig met de
vraag of het nuttig is dat de jeugd Grieks en Latin
leert. Hi' meent dat er in zijn tijd van een echte klassieke opvoeding niets terechtkomt: Vie de klassieke studien, zoals die than bestaan, uitroeit, zal niemendal verricht hebben. De ware kwestie is: of ze
zouden behoren te worden ingevoerd?' (vw vii, p. 63).
Vol ens M. leers men tegenwoordig alleen wat taalkennis `om te dienen tot universele terminologie in
wetenschap, techniek en industrie' (vw vii, p. 63).
*laven aan bronnen *Terentius
meer dat men ze slechts als

ren gehuwd is, bestaat dat nog altijd. Moeder is als
haar gemoed in rust is, zeer vlug en ijverig. Als zij gekleed was, zoude men haar (in 1838 tenminste) aan
haar postuur voor een meisje houden. Zij is zeer hartelijk en niets krenkt haar meer dan koelheid. Er is niemand in staat haar zoo te beminnen, als zij wel
verlangen zoude en dat veroorzaakt wel eens, dat zij
meent gemankeerd te zijn, al is dat werkelijk het geval niet, en dit heeft vader ook.' (vw viii, P . 534)
In de Max Havelaar nam hi'j het gedicht "`Moeder, 'k
ben wel ver van 't land' op. Vol ens "Th. Swart Abrahamsz was zij de oorzaak van de thereditaire belasting' die tot DD. ' s neurasthenie geleid heeft (Eduard
Douwes Dekker(Multatuli).Eene ziektegeschiedenis,1888,
p. io).

Kleding, In het bijvoegsel van de java-bode van 14 januari 1874 (nr.11) verscheen het artikel 'Multatuli
over de kleeding der dames' (vw xvi, p. 383-385). Het
stuk was zonder bronvermelding overgenomen uit
de Millioenen-studien (vw v, p. 272- 275). Hierin wordt
de emancipatie van de vrouw rechtstreeks in verbandgebracht met de dwang van de heersende
mode. In Idee 1149 lezen we dat bij het bezoek van
*Napoleon aan Amsterdam, de souvereinen in een
ziekelijke bui van `Volkstfimlichkeie D. volkstiimlich=volks, passend bij de volksaard] verkeerden:
`De mode van den dag bracht 'n misselyke neerbuigings-manie mee, en de meest rangmensen overdreven de mode, zoalsgewoonlyk. Men droeg filantropie,
gelyk wat vroeger de hoepelrokken, en later crinolines, vryen-arbeid, of chignons. *Rousseau - die beter
wist, of althans beter weten kon - had de afgezaagde
theorie van «ce bon peupleo op frazen gezet en wie te
arm was omgedachten te bezitten op z'n eigen hand,
neuriede die frazen na.' (vw vu, p.156-157).
"insteekpakje

Klein, Sytske Eeltjes-, 1782-1846, moeder van

DD.

Amelandse schippersdochter, trouwde in 1808 met
Engel Douwes(zoon). DD. schrijft op 5-8 november
1845 Tine een lane brief over zijn familie. Over zijn
moeder schrijft hi':
`Hare ouders, die ik echter nooit gekend heb, woon-

Kleine-Gartman, Maria joh.-,1818-1885, de belangrijkste Nederlandse toneelspeelster van haar tijd.
maakte haar debuut in 1834; in 1885 nam zij
afscheid van het toneel. Van 1874 tot 1885 was zij
tevens lerares aan de toneelschool te Amsterdam.
In Cremers Boer en Edelman speelde zij `een jong,
kunstziek studentje', schrijft M. op 9 december 1876
aanJ.N. van Van Hall. Hi' werd `misselyk' van haar
`de Khanst, de Khanst!'(vw xviii, p. 564 cf. brief
aan G.L. Funke d.d. 15 december 1877, vw xvin, p.
779).
Zij

Klerk,
werd na aankomst in Batavia op 15 januari
1839 klerk bij de "Algemene Rekenkamer.
2. In Idee95o (vw vi, p. 146-147) schrijft M. dat hi' ti'dens zijn verblijf in Brussel vernomen had dat men
een klerk zocht voor het Franse consulaat in Nagasaki. Hi' wendde zich toen voor een aanbeveling tot
Duymaer van Twist, die hem echter in zijn hotel in
Den Haag liet wachten en hem uiteindelijk berichtte dat hi' een aanbeveling kon geven, aangezien hi'
niet wist of M.'s kennis van de Franse taal toereikend was. Stuiveling plaatst deze gebeurtenis in de
zomer van 1858 (vw x, p. 15; cf. P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979, p. 407).
1. DD.
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Kleijnhoff, Adriana-0767-1842, tweelingzuster van
Tine'sgrootmoeder *Everdina van WijnbergenKleijnhoff. Zij trouwde met W.C. Graevestein en
overleed op huize Ontedink in Gorssel (zie over
Tine's familie: vw viii,P- 459-461).

vol minachting over deze schrijvers, 'die zich verschansen in hun verzen en boekenwaereld en maling hebben aan het gemeenschapsleeven, aan
politiek of sociale bemoeying', aldus vermeldt Van
Eeden.

Kleijnhoff, Christiaan-, overgrootvader van Tine,
vertrok in 1742 als arts naar Batavia, waar hi' in 1761
lijfarts werd van gouverneur-generaal Jakob Mossel.
In 1762 keerde hi' als een vermogend man terug
naar Nederland. Hi' werd in 1767 burgemeester van
Culemborg en was heer van Enspyck. Daar werd hi'
in 1777 be raven.

Klopstock, Friedrich Gottlieb-0724-1803, Duits
dichter. Met zijn epos Messi as (3 dln., 1784-170 gaf
hi' een nieuwe impuls aan de poezie, die op dat moment sterk door het rationalisme werd overheerst;
hi' bracht het gevoel terug in de poezie. Verder publiceerde hi' onder meer verscheidene oden, waarvan de bekendste zijn: Der Ziircher See (185o), Der
E islauf (1764) en Die Friihen Graber (1764
In Idee low noemt M. Klopstock in zijn betoog over
genieen (vw vi, p. 272).

Klingalezen, naam voor de in Ceylon en op de kust
van Malabar levende Tamulen. Handelaren ingraan
en voedingsmiddelen.
In Idee 1048a spreekt M. van een `handeldryvend
volkje': `Ze zyn zeer zwart, doch vertonen overigens
den schonen arabischentype. Ze aan voor zeer geslepen in den handel door. Of die renommde gegrond is, weet ik niet.' (vw vi, p. 419)Kloos, Willem-0859-1938, Nederlands letterkundig
e, richtte in 1885 met Frederik van Eeden, Albert
Verwey, Frank van der Goes en Willem Paap *De
Nieuwe Gids op. In dit blad publiceerde hi' verscheidene artikelen over M., waarin hi' hem als grote
voorganger van de Tachtigers bestempelde. Bijv. in
de eerste jaargang van het tijdschrift (nr. 2,; fragment in vw xxin, p. 504-505), waarin hi' over `de
reuzenfiguur van Douwes Dekker' schrijft, `wiens
woorden zestien jaren lang als een moker rondvlogen door ons literair en politiek en maatschappelijk
leven, sarrend of dreigend, kneuzend of verpletterend, om dan terug te keeren in de hand des dondergods, die hem thans voor goed ter zijde schijnt te
hebbengelegd. Multatuli (...) weet zelf niet wat een
invloed de vrijheid van zijn oordeel en de Scher to
van zijn kritiek hebbengehad, ook daar waar hi' ze
het minste verwacht: in het tot stand komen dezer
voor alles artistieke enpsychologische periode onzer literatuur.'.
Verder schreef hi' in De Nieuwe Gids (jrg. 2,1887) het
artikel 'In memoriam Multatuli... nu hi'j dood is', en
een bespreking van "Th. Swart Abrahamsz' Eduard
Douwes Dekker (Multatuli). Eene ziektegeschiedenis (1888)
onder de titel `Dr. Th. Swart Abrahamsz: Eduard
Douwes Dekker' (De Nieuwe Gids, jrg. 3, 1888, nr. 2, p.
468-474)Na het overlijden van Mimi verscheen in De Nieuwe
Gids van 1930 (p. 513) een 'In memoriam' van Kloos;
in dichtvorm herinnert hi' aan de wekelijkse schaaken
partijen met haar ten huize van "W. Paap (opgomen in AtteJongstra, De Multatulianen,1985, p.192).
*Frederik van Eeden beschrijft in zijn verslag van
een bezoek aan M. in 1886 (De Amsterdammer van 21 februari 1920; vw XXIII, p. 595-600) diens kritiek op de
Tachtigers Van Deyssel, Kloos en Verwey. M. sprak

Kloris en Roosje, de Bruiloft van-, kluchtig
zangspel over het leven op het platteland. Het stuk
werd in 1700 geschreven door Dirck Bu
(Nederlands dichter, 1644-1708) met muziek van Servaas de
Koning, en in 1707 bewerkt door Thomas van Malsen met muziek van Bart. Ruloffs. Van Malsen introduceerde het stuk bij de traditionele nieuwjaarsvoorstellingen van Vondels Gysbreght van Aemstel. In
de eerste voorstellinge vertolkten Van Malsen en
zijn vrouw Petronella Kroon de rollen van de ouders
Thomasvaer en Pieternel. Van 1717 tot 1968 werd het
stukgeregeld opgevoerd.
In de Woutergeschiedenis lezen we over dit stuk:
`En... de Kloris? Wel, dat 's 'n idylle! 'n Arkadisch-laaglandse bergerie! Virgilius in 't amsterdams vertaald!
(...) De elegante Thomasvaer zal God tot getuige roepen dat het neerlands hart, vry van smart, de noodlotten tart, en op straat, inderdaad, vurig slaat, voor
elken vreemden potentaat.' (Idee 1177, VW vii,. 236)
Kluit, Adriaan-, Dordrecht 1735 – Leiden 1807, Nederlandsgeschiedkundige. In 1776 werd hi' in Middelburg hoogleraar in de welsprekendheid en Griekse taal aan het Atheneum Illustre en in 1778 hoogleraar geschiedenis en oudheidkunde te Leiden.
*Weiland
Knak, Gustav F.L.-, (M. spelt Knack)1806-1878, orthodoxpredikant te Berlijn, hielp in 1831 bij de strijd tegen de cholera, ijverde voor de zending. Daarnaast
was hi' dichter van godsdienstige liederen. Vanuit
zijn godsdienstige overtuiging beweerde hi' dat de
zon om de aarde draaide. Dit leidde tot felle strijd in
de Pers.
In zijn `Van den Rijn'-bijdrage van 1 juli 1868 (vw
xi'', p. 70-72) bespreekt M. deze strijd; in de Divagaden schrijft hi' over Knak:
`Dominee Knack te Berlyn, die met z'n bybel in de
hand, het draaien van de zon staande houdt tegen
*Kepler, Copernicus, *Galild en al degenen die na
deze heren zo gemakkelyk aan hun aardedraaiende
wysheid gekomen zyn, poem ik een behouder van de

KNAUS – KOBLENZ

252

echte soort, en ik heb eerbied voor 's mans eerlykheid,
al zy 't dan niet voor z'n verstand. Het

e pur si muove

dan al den tyd toen je als keukenmeid je loon ontving,
uitgevoerd? De Luitenant-Generaal Knoop bekleedt

van Galild is beroemd... ten onrechte: want men de

z'n achtsten rang als officier. Ik durf hem verzekeren

nood aan den man kwam, trok hy die woorden in. Pro-

dat al die rangen hem successievelyk verleend zyn in

beer eens dien Dominee Knack z'n

en tdch staat ze still te

de mening dat... er gekookt kon worden.' (vw vi, p.
697)

doen intrekken!' (vw v, p. 336)

In een

"Saaymans Vader

Hoot bij dit Idee voegt hi' hieraan toe:

`In den mond van 'n krygsman is deze vraag [of Neder-

Knaus, Ludwig-,1829-191o, schilder uit

Wiesbaden.

land verdedigd kan worden] 'nfelonie die in oor-

In zijn kritiek op de dichter *Staring en diens ge-

logstyd met den kogel, in vredestyd met infaam

dicht 'De vorstin in het dorp', waarin het schilderij

wegjagen behoorde gestraft te worden. Mocht de ge-

` Seine Hoheit auf Reisen' , dat Knaus in 1867 te Diis-

neraal Knoop niet tevreden zyn met de kwalifikatien

seldorf schilderde, wordt bezongen, schrijft M. in

die ik hem toedeel, ik ben tot z'n dienst, schoon 't jammer wezen zou myn werkzaam en nuttig leven te stel-

Idee 1267:
`Hy die de dichter van «Herdenking» worden zou,

len tegenover zyn misdadige nietigheid. Het terzyde

bleek niet te weten hoe hy derogeerde door 't bezin-

stellen dezer gegronde reden ter uitwyking, houd ik

gen van de een of andere

Hoheit auf Reisen! 't Is verdrie-

in dit geval voor plicht. Het kon z'n nut hebben eens

tig, 't is misselyk, 't is vies, maar... de zaak ligt er toe, 't

aan 't Volk te tonen welk verschil er is tussen mensen

is gebeurd: Staring maakte by die gelegenheid 'n vers!'

menen en weten wat ze zeggen, en anderen die niet
niet weten wat ze zeggen.' (vw vi, p. 704)
Knoop hemelt in zijn artikel officier *Van Swieten
op (vw vi, p. 700-702); in een brief aan D.R. Mansholt d.d.9 januari 1874 spreekt M. zijn ergernis hierover uit (vw XVI, p. 378).

In een Hoot hierbij schrijft

die

menen en

(vw VII, p. 595)
M.:

`Kent de lezer dit stuk van den geestigen en menskundigen schilder Knaus? Eilieve, ik verzoek hem, zich
daarvan 'n fotografie aan te schaffen. Ze zal de bitterheid myner woorden begrypelyk maken en rechtvaardigen.' (vw VII, p. 595)

Knevelarij, * Cultuurstelsel op Java
Knigge, Adolf Franz Friedrich Ludwig, vrijheer
von-9 1752-1796, Duits schrijver. In 1788 verscheen
den Um an mit Menschen, waarin hi' filosozijn Uberden
fische beschouwingen en leefregels gaf. In de millioenen-studien spreekt M. van `Knigge's mensenkennige
werken'(vw v, p. 271).

Koblenz, Na hun verblijf te Keulen en Frankfurt am
Main ("de klap) in 1866, vertrokken M. en Mimi naar
Koblenz, waar zij midden juni 1866 (vw xi, p. 607)
een kamer huurden aan de Rheinstrasse 17 (vw xi, p.
618). Mimi schrijft over deze periode:
la, we waren zeer arm in Coblenz (...) maar in weerwil
van die armoed is de indruk die my uit dien tyd is bygebleven, een indruk van rykdom en heerlykheid. We
woonden er in 66n kamer in de Rheinstrasse boven
een banketbakker, Werner. De kamer was vriendelyk
en zindelyk maar uiterst eenvoudig ingerigt. We had-

Knobel, Fridolin-, Ten tide van M. was hij eigenaar
van de banketbakkerij 'Confiseur suisse' in de Kalverstraat D 126 te Amsterdam. *Mina Deiss was winkeljuffrouw in deze zaak. Begin 1862 huurde M. een
kamer bij hem (vw x, P. 538). In Idee 54 (vw ii, p. 319)
schrijft M. bij een banketbakker te wonen.

Knoop, Willem Jan-0811-1894, vanaf 182,5 werkzaam
in het leger, vanaf 1842 leraar in de krijgsgeschiedenis te Breda, klom op tot luitenant-generaal. Hi' publiceerde veel in de Nieuwe Militaire Spectator , De Gids
en andere tijdschriften, met name over het zeewezen, militaire zaken engeschiedenis.
In Idee 1066 bekritiseert M. fel diens artikel 'Boni
(1859-1860' (De Gids, jrg. ii, 1873, p. 325-368), waarin
Knoop zich afvraagt Of Nederland wel verdedigd
kan worden:

den haar gehuurd voor zes thaler 's maands! Maar op
dat kanapetje aan die wrakke tafel zat hy... MULTATULI. Zyn positie was ellendig, maar dat kon niet zoo
blyven en als hy zeide: Jou althans kan niemand my afnemen! dan was ik voldaan.' (vw xi, p. 627)

In een brief aan C. Vosmaer d.d. 3 september 1886
herinnert M. zich zijn verblijf te Koblenz bij de familie Werner. In deze brief vertelt hi' een anekdote betreffende de komst van een detachement Pruisen
naar Koblenz en de reactie van Frau Werner, `de juffrouw', daarop. Zij was zijn kamer ingevlogen met
de uitroep '0 Gott, 0 Gott (...) die Preugen kommen... (...) and nungrad'da Herr Werner nicht zu
Hause ist!' M. reageert hierop:
`Herr Werner was HED echtgenoot, tevens koekbakker, en een van de innocentste menschen die ooit echtgenoot of koekbakten. Welk beletsel hy – als-i thuis

`Ik noem dit 'n zonderling onderwerp voor iemand

geweest was – dien vreeselyken Pruisen zou hebben in

die byna levenslang voor die eventuele verdediging is

den weg gelegd, is 't geheim van «de Juffrouw» geble-

betaaldgeworden. 't Doet me denken aan 'n keukenmeid die op haar ouden dag de kwestie opwerpt: of 't
koken vanspys tot het gebied der mogelykheden be-

je niet weet, wat heb je
hoort? Maar, schepsel, als dat

yen.' (vw xxiii, p. 706)

In Koblenz begint M. aan zijn *Tan den Rijn'-bijdragen voor de Opregte Haarlemsche Courant. In januari
1867 vertrekken M. en Mimi weer naar Keulen.

KOCK – KOLOKOTRONI(S)

Kock, Charles Paul de-, M. spelt Cock) Pass 1794 –
Parijs 1871, Frans roman- en toneelschrijver, broer
vangeneraal *Hendrik Merkus de Kock. Hi' schreef
eengroot aantal pikante romans over het burgerlijk
leven in Paris. Hi' koos zijn personages vooral uit
de lagere klassen van de maatschappij en het toneel
dergebeurtenissen is veelal een herberg, een buitentuin of een feestmaaltijd.
In Idee 1265 schrijft M. over een passage uit een hekeldicht van *Horatius dat er lets menselyks', gets
ongemaakts dat vertrouwen inboezemt' in deze vertelling zit. Hi ' vervolgt:
`Het zyn juist zulke passages in 'n boek, die den denker bewegen – doch nooit dan in zeer nauw verband
met veel andere opmerkingen – den schryver voor 'n
braaf man te houden.' (vw vii, p. 587)
In een noot voegt hij hieraan toe dat deze opmerking ook 'en in zeer hoe maat' voor De Kock geldt:
`jammer dat-i schryver van métier was, en daardoor
zich verleiden liet, misbruik te maken van zekere tinten die bleken in den smaak te vallen van 't frans – of
juister: van 't europees – publiek. In Frankryk-zelf
was by slechts in de lagere kringen populair. Hy werd
niet eens goed genoeg geacht voor de Academie, waar
later toch plaats bleek te zyn voor schryvertj es als Dumas fils, die in z'n prulwerk met ohaute morale»
schermt. Le Cocu en Un bon Enfant van De Cock zyn
inderdaad van zedelyke strekking, en ook in z'n Soeur
Anne is veel liefs.' (vw vii, p. 587)
*De Sade *Dumas (fils)
Kock, Hendrik Merkus, baron de-, Heusden 1779 –
's-Gravenhage 1845, broer van bovenstaande, vertrok in 1806 naar Batavia, waar hij militair commandant vanJava's Oosthoek, en in 1809 brigadier en
militair commandant van Semarang werd. In 1810
ging hij in Franse dienst, werd gevangen genomen
door de Engelsen. In 1817 keerde hij terug naar Indie, waar hij na het vertrek van *Van der Capellen,
van 1826 tot 1830 waarnemend gouverneur-generaal
was. In 1830 maakte hij een einde aan de "Java-oorlog.
Koetsveld, Cornelis Eliza van-, Rotterdam 1807 –
's-Gravenhage 1893, Nederlands letterkundige en
theoloog. Hi' was achtereenvolgens predikant te
Westmaas, Berkel en Rodenrijs, Schoonhoven en
's-Gravenhage. Naast vele stichtelijke werken
schreef hij in 1843 Schetsen uit de pastorie te Mastland.
Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleraar.
In Idee451 gaat M. in op Koetsvelds De tekst der gewone Christelijke Huisbijbel (3 dln., 1861-1867). Vol ens
hem had Koetsveld ontdekt dat er in de bijbel `zoveel vieze dingen staan'. Hi' zou in een nieuwe uitgave van de bijbel 'depaarlen zuiveren van zand en
slyk'. Toen de vromen hiertegen in opstand kwamen, redde Koetsveld zich er uit met de `tevredenstellende woorden' dat hi j met het 'lsy'
k , het ' sl yk
der

253

zonde' en met het `zand' de ' zandloper des tyds' bedoelde. Dit roept bij M. de vraag op: `Wat heeft men te
denken van de intelligentie eens Volks dat gediend
is met zulke voorgangers?' (vw in, p. 98-99).
Kok, Abraham Seyne-, Amsterdam 1831– 's-Gravenhage 1915, leraar te Tilburg. Hi' vervulde verschillende betrekkingen in het lager en later ook in het
middelbaar onderwijs. Daarnaast publiceerde hij
vertalingen van Dante's Divina Commedia, Shakespeare's werken, Calddrons Het leven is een Broom en
Byrons Cain, en in 1899 de studie Van dichters en schrijvers (2 dln.).
Hi' was een root bewonderaar van M. over wie hij
verscheidene artikelen in tijdschriften publiceerde.
In 1903 verscheen van zijn hand Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Hi' beschrijft hierin
zijn eerste ontmoeting met M., ten huize van
d'Ablaing van Giessenburg in het jaar 1861 (a.w., p.
35-36). Zij hebben elkaar daarna nog enkele malen
ontmoet(onder meer bij een lezing van M. in Breda
op 3o maart 1878). Hun correspondentie is hartelijk
en vertrouwelijk, in 1882 was Kok nauw betrokken
bij de organisatie van het "Huldeblijk.
Kol, Henri Hubert van-, Eindhoven 1852 – Belie
1925, vertrok in 1876 als ingenieur bij de waterstaat
naar Indie, was medeoprichter van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Van 1897 tot 1909
was hij lid van de Tweede Kamer en van 1913 tot
1924 lid van de Eerste Kamer. Onder het ps. Rienzi
publiceerde hij verscheidene politieke en staathuishoudkundige stukken.
In augustus 1886 bezocht Kol M. in Nieder-Inheim(cf. brief van M. aan S.E.W. Roorda van Eysing
a d.d. 23 augustus 1886, vw XXIII, p. 678).
Kolettnig, August-, een vriend van de Oostenrijkse
schrijver "Leopold von Sacher-Masoch. Op 3o juni
1873 maakte M. met hem kennis in de Kurgarten te
Wiesbaden (vw xvi,p. 55). Zij spraken over SacherMasochs sprookje 'Marcella', waarvan Mimi een Nederlandse vertaling voorbereidde (zie M.'s brief aan
Funke d.d. 19 juli 1873, vw xvi, p. im).
KOlnische Zeitung, Duitse, internationale toonaangevende krant. Deze krant was M.'s belangrijkste
bron voor zijn "'Van den Rijn'-berichten. In Idee 757
(vw iv, p. 482) hekelt hij de oorlogsverslaggeving
van de KOlnische Zeitung;Pruisen en Nederland begint
met een bericht uit deze `Keulse «Times»' ("J. van
Lennep). *Grieben *Kruse
KolokotrOni(s), Theodorus-,1770-1843, held in de
Griekse vrijheidsoorlog, in 1823 opperbevelhebber
van de Peloponneses. Hij trad later op teen koning
Otto en werd in 1834 we ens hoogverraad ter dood
veroordeeld. De koning schonk hem evade. In 1901
richtte men voor hem een standbeeld op te Nauplia.
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Koning, J.C. de-0832-1901, advocaat van "J. van Lennep in het proces over de Max Havelaar.

M. noemt KolotrOnis in de Woutergeschiedenis
(Idee 1113, VW VII, p. 73).
Kolonien, "Indie
Kolyn, Klaas-, In 1719 werd door Gerhard Dumbar
het eerste deel van een rijmkroniek uitgegeven, die
geschreven zou zijn door Klaas Kolyn, een benedictins monnik die omstreeks 1170 te Egmond zou
hebbengeleefd. In 1745 gaf Gerard van Loon de rijmkroniek uit. *Balthasar Huydecoper ontdekte dat de
tekst niet door Kolyn, maar door Reinier de Graaf
(ca. 1700), graveur te Haarlem, was geschreven. M.
schrijft hierover in Idee 1206:
kakolyn telkens zo driftig te maken.

`Om voor den lezer [koningin] Louise's uitboezemingen
niet te verbrokkelen, heb ik slechts nu-en-dan 'n enkel
woord in den mond der Koningin-Moeder gelegd. By
'n

voorstelling evenwel, houde men in 't oog dat de

meestal in zwygen bestaande rol van deze persoon, uit
'n oogpunt van

kunst zeer gewichtig is. Haar zwygen

vereist in de toneelspeelster meer studie dan 't spreken van de meeste anderen. (...) De Koningin-Moeder
mag en kan rechtstreeks geen effekt teweegbrengen,

`Balthazar Huydecoper heeft dus volkomen gelyk,
zich over dien

Koningin-Moeder,
personage uit M.'s *Vorstenschool.
Over haar zwijgzame karakter schrij ft M. in een aantekening bij Idee 93o:

Val-

maar ze moet meewerken aan 't effekt der woorden

se gedenkschriften zyn zaad van den Duivel.' (vw vii,

van Louise, of meer nog:

P. 342)

ken.' (vw vi, p. 375-376)

ze moet dit effekt mogelyk ma-

Koningsstoel, de-, In de nabyheid van Rhense, een
Koning,
dorp aan de Rijn, tegenover Nieder-Lahnstein,
1.In Idee451 schrijft M. over het teroep' van koning:
stond de oude Koningsstoel, waar de Duitse (room`Een koningszoon moet, om eenmaal zyn beroep goed
se) koningen gekozen werden en waar vergaderinwaar te nemen, z'n karakter doden, z'n geest uitblusgen van de Keurvorsten gehouden werden. Bekend
sen, z'n wil onderdrukken. Om wat te wezen, moet-i
is die van 1338 met keizer Lodewijk van Beieren,
niets zyn. De grondwet leert dat-i eenmaal zal te tekewaar men besloot tot verzet teen
g
de paus. Keizer
nen hebben wat men hem voorlegt, en dat z'n hoogste
Maximiliaan le de er zijn eed af. De Konigsstoel is
verdienste of bekwaamheid wezen zal geen bekwaamin 1798 vernield.
heid of verdienste te bezitten. Waar individuele verIn een noot bij Pruisen en Nederland schrijft M.:
dienste bestaat – en men ziet dit meestal by vorsten
die

niet werden opgevoed als troonopvolgers – is hun
verbergen dat ze minder onbeduidend

hoofdstreven, te

`Daar de Koningsstoel in de nabyheid lag van het Paltzische Braubach, het Keulse Rhense, het Trierse Stol-

zyn dan de grondwet voorschryft. Ze moeten dan hun

zenfels en het Mainzer Lahneck, stootten hier de

bekwaamheid verstoppen, als 'n schuchter meisje

bezittingen van de vier Ryn-Keurvorsten aan elkan-

haar gevoel. (...) Uw ['s-konings] taak is: niets te doen.

der, en dit zal waarschynlyk de keuze dier plaats tot

Uw roeping is: geen roeping te hebben. Uw zorg is:

Kroning van Keizers, bestemd hebben.' (vw Iv, p. 93-

alle zorg over te laten aan anderen.' (vw iii, p.129)

94)

In een noot bij Idee 427 (vw ii, p. 724) schrijft hij,
zonder hier verder op in te aan, dat koningen 'nutti g' kunnen zijn.
In Pruisen en Nederland roept M. koning "Willem iii
op, naar het voorbeeld van Pruisens koning Wilhelm r, persoonlijk de leiding te nemen over het bestuur van het land: er moet een leider zijn die voor
het yolk hetgoede brengt ("constitutionele monarchie).
2. *Willem III
3. Koning George, personage uit M.'s *Vorstenschool.
Koning, David-0820-1876, muziekleraar en compofist. Edu logeerde bij hem in de periode 1865-1866
toen het M. financieel erg slecht ging. M. heeft K oning waarschijnlijk leren kennen via van hun beider
belangstelling voor de etymologie. M. bracht ook
zijn nicht *Sietske Abrahamsz met Koning in contact; zij werd huisonderwijzeres van diens kinderen
en daarmee ook van Edu.
Lit.. Kortenhorst, Multatuli en David Koning, Den
Haag, 1968).

Koninkjes zonder duim, genoemd in de Millioenenstudien (vw v, p. 6o). Toen de stammen van Juda en
Simeon het land Kanaan binnentrokken, hakten zij
koning AdOni-Bdzek de `duimen van handen en voeten' af. Die koning zei dat hij vroeger hetzelfde gedaan had bij 70 koningen (Richteren I: 4-7).
Koorders, Daniel-0830-1869, promoveerde te
Utrecht in degodgeleerdheid (1857) en in de rechten
(186o), waarna hij ambtenaar in Oost-Indie werd. In
1868 keerde hij terug naar Nederland, waar hij conservatief lid van de Tweede Kamer werd. M. noemt
hem in Over Specialiteiten een `praatspecialiteit', die
in al zijn aanvallen op Thorbecke niet den nieuw
denkbeeld heeft ontwikkeld (vw v,p. 572).
Kopiist, De-, tijdschrift dat in 1843 onder bescherming van de Indische regering werd opgericht. Redacteur was "E. de Waal. De intekengelden werden
in 's lands kasgestort.
In de Max Havelaar vertelt M. dat hij, toen hij geschorst was te Padang, de 20,- intekengeld niet kon
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betalen. Om teprotesteren teen zijn armoede
schreef hij toen op de achterzijde van de rekening
hetgedichtje:
`Vingt florins...quel trdsor! Adieu, littdratureAdieu,
Copiste, adieu! Trop malheureux destin:/Je meurs de
faim, de froid, d'ennui et de chagrin,/Vingt florins
font pour moi deux mois de nourriture!/Si j'avais
vingt florins, je serais mieux chaussd,/Mieux nourri,
mieux loge, j'en ferais bonne chêre.../Ilfaut vivre
avant tout, soit vie de misêre:/Le crime fait la honte, et
non la pauvreter [Fr. Twintig gulden... wat een rijkdom! Vaarwel, literatuur/Vaarwel, Kopiist, vaarwel!
Maar al te ongelukkig lot:/Ik sterf van honger, kou,
verveling en verdriet/Van twintig gulden kan ik twee
maanden eten/Met twintig gulden had ik betere
schoenen/beter voedsel, beter onderdak, ik kon er van
smullen/Het leven komt in de eerste plaats, al is het
ook ellendig:/Onze schande schuilt in misdaad, niet
in armoede!] (max Havelaar vw 1, p. 161; zie max Havelaar, ed. W.F.H. Hermans, 1987, p. 418)
Toen hij later te Batavia het intekengeld wilde gaan
betalen, bleek hetgeld reeds gestort te zijn, waarschijnlijk door generaal *Michiels (Van Damme in
de Max Havelaar).

Koppermaandag, de eerste maandag na Driekoningen (6 januari). Vol ens de traditie kregen op die
dag de zetters- en drukkersgezellen hun koppermaandaggeld, en werd er feest gevierd. Voor deze
gelegenheid werd veelal een fraaie en zet- en druktechnischgecompliceerde prent (of kalender) gedrukt. Dezegewoonte leefde tot in de twintigste
eeuw voort. M. beklaagt zich in een brief van io april
1872 aan zijn uit ever G.L. Funke over de gebrekkige typografische smaak van Nederlandse drukkers:
`Uit hun almanakken op koppermaandag blykt dat ze
de typografie voor 'n vak houden. Ze weten 't dus welP
(vw xv, p. 175)
In V orstenschool verdient de boekdrukkersknecht Puf
`Achtgulden en de fooi van Koppermaandag' (vw vi,
p. 18).

Koppig koraaldiertje, aldus noemde S.E.W. Roorda
van Eysinga M. in een artikel. M. was hiermee zeer
ingenomen en vermeldt dit in Idee low (vw vi, p.
274), waar hij op deze metafoor ingaat.

Kopijrecht van de Max Havelaar, "J. van Lennep
Koran, het heilige boek van de islam. In de Woutergeschiedenis schrijft M. dat de Koran een `volmaake
boek is: `Daarin staat al watgoed is, en: wat daarin
niet staat, is nietgoed. We dus met de bibliotheek
van Alexandria'(Idee 1052, vw vi, P. 478).

KOrner, Karl Theodoor-, Dresden 1791– Rosenberg
1813, Duits dichter. Hi' bezocht de mijnacademie te
Freiberg, waarna hij in 1810 ging studeren aan de
universiteit van Leipzig. Hi' stierf in de Vrijheids-

oorlog teen Napoleon. Tijdens zijn leven werden
zijn dichtbundel Knospen (181o) en enkele blijspelen
gepubliceerd. Na zijn dood gaf zijn vader, Christiaan Gottfried KOrner(1756-1831) 32 krijgsliederen
van hem uit onder de titel Leier and Schwert (1814), alsook zijn Poetischer Nachlass (z dln., 1814).
In de Millioenen-studkn zegt Meester Adolf over Leier
and Schwert: 'Faule Fische! 't Is 'nprul. God: Oberfeldmarschall!Ja, 't rymt niet, en dat is nog 't minst
ongerymde van 't hele ding. Neen, KOrners schoonstem was... z'n dood. Dat rymde!' (vw v, p. 77).
*Zenker der Schlachten

Korsjespoortsteeg, te Amsterdam, loot van het Singel naar de Herengracht. Op nr. 20 werd DD. geboren. Sinds 1975 is op deze plaats het MultatuliMuseumgevestigd. (Over de geschiedenis van het
geboortehuis en het museum zie Atte Jongstra, De
Multatulianen,1985, p. 240-243)

Korteweg, Bastiaan Pieter-0849-1879, luitenant ter
zee, leraar wiskunde aan de Academie te Breda, ontslagen vanwege zijn al te vrijzinnige denkbeelden.
Vriend en vereerder van M. Getrouwd met "M.E.
Baart. Hi' vestigde zich als effectenhandelaar in Groningen, in 1878 werd hij redacteur van De T olk van
den V ooruitgang. De brief van M. `Aan den voorzitter
van het demokratisch Congres' (Wiesbaden, 29 mei
1873, vw xv,.
p. 772; "congres 3) werd in 187 door
Korteweg in de De Tolk van den Vooruitgang herdrukt.
Samen met zijn vrouw maakte hij in 1879 een eind
aan zijn leven.
(Lit. Jeroen Brouwers, Twee verwoeste levens, in de
reeks De Nieuwe Engelbewaarder 4, Amsterdam,
1993)

Korteweg, Diederik Johannes-, 1848-1941, van 1881
tot 1918 hoogleraar wiskunde te Amsterdam. Hi'
wees M. op enkele fouten in zijn kansberekening in
de Millioenen-studien (vw xvii,. 509-512). M. erkende
hetgelijk van Korteweg, maar bekende hem op 4
maart 1879 dat hij de correcties in de herdruk niet
had doorgevoerd: 'Ik was by de korrektie te lam om
de verbeteringen (of verbetering) er in te brengen
waarop gy me opmerkzaam hebt gemaakt.' (vw )(Ix,
p. 746). Er ontstond een hartelijke correspondentie
tussen hen, waarin onder meer Kortewegs De wiskunde als hulpwetenschap. Redevoering bij de aanvaarding van
het hoogkraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam,
den io October 188luitgesproken besproken werd (brief
van M. aan Korteweg d.d. 15 oktoberi881, vw )ou, p.
476-477). In Over Specialiteiten (vw v, p. 6o9) verwijst
M. in zijn betoog over de onnauwkeurige werking
van ons kiesstelsel naar Kortewegs Reflexions, calculs
et solutionsparticulkres et propos du calcul des probabilités
sur les votes (1874)-

Kota Siantar, hetgebied in Mandheling waar *Jang
di Pertoean het hoofd was.
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Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von-, Weimar 1761– Mannheim 1819, Duits toneelschrijver.
Van 1781 tot 1790 was hi' een hoog Russisch ambtenaar. Van 1798 tot 1800 verbleef hi' als Hofschouwburgdichter te Wenen. Bij zijn terugkeer in 180o
naar Rusland, werd hi' aan de grens gevangen genomen als verdachtpolitiek schrijver. Na een vertaling
van den van zijn toneelstukken, werd hi' enkele
maanden later weer in vrijheid gesteld. In 1816 werd
hi' staatsraad bij de afdeling Buitenlandse Zaken in
St. Petersburg. Een jaar later kreeg hi' de opdracht
naar Duitsland tegaan en maandelijks aan de keizer
verslag uit te brengen over de letterkundige en
openbare mening. Hi' stichtte het Literarische W ochenblatt, waarin hi' de opkomende Duitse liberale beweging bespotte. Uit wraak hiervoor werd hi' door de
student K.L. Sand vermoord.
Hi' schreef 216 toneelstukken, die het schouwburgrepertoire van zijn tijd beheersten. Enkele van zijn
stukken zijn: Kind der Liebe (179o; in 1791 in het Nederlands vertaald als De Onechte Zoon) en Menschenhass und Reue (1789, in 1790 in het Nederlands
vertaald als Mensenhaat en Berouw), Armuth und Edelsinn (1795; in datzelfde jaar door C. Loots in het Nederlands vertaald als Armoede en Grootheid) en Die
Spanier in Peru oderRollas Tod (1796; in het Nederlands
vertaald als De Dood van Rolla).
In zijn naschrift bij De Bruid daarboven schrijft M. dat
Kotzebue zijn eigen toneelstuk Adelheid von Wiilfingen niet zo slecht vond `wie seine Gegner behauptet
hatten'. 'Die tegenstanders van Kotzebue waren de
traditionele recensenten. Het schynt dat hy zich
nogal gemakkelyk wist te genezen van de wonden
die zy hem sloe en. Wie met een paar tranen tevreden is...' (vw III,).
545).
M. noemt Kotzebue, *Iffland en *Lafontaine als de
`modellers' die hem beInvloed hebben bij het schrijven van De Bruid daarboven. In een noot hierbij
schrijft hi' dat Kotzebue, evenals Lafontaine, te veel
schreef en daardoor 'hetgebrek van 't metier – zichzelf repeteerde.' (vw My P. 546).
In de Woutergeschiedenis lezen we:
`Het spreekt vanzelf dat Leentj en en de kleermakersjuffrouw waren onthaald geworden op oDe Onechte
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durf ik niet beslissen.' (Idee io49c, vw vi,. 434)

de Woutergeschiedenis schrijft M. verder dat de
Nederlandse vertaler van A rmuth und Edelsinn het
woord Edelsinn D. edelaardigheid) `als in ons land
mindergangbaar beschouwd' had, hi' `doopte dus
dat toneelstuk met den meer hollands-klinkenden
titel: Armoede en Grootheid.' (Idee 1209, vw vii,p.
35o).
In

Kouwen-Ten Cate, M.T. van der-, *Jut, H.J.
Kraantjelek, duinbron aan de voet van de Blinkerd,
met een uitspanning (Overveen). In de Millioenenstudien schrijft M. over het doorbrengen van vrije
tijd:
`En-voor 't geval dat uw al te star liberalismus degetuigenis wraakt van 't retrogressistisch-kruipend gild
der straatmakers – vraag 't eens aan de Haarlemmer
duinen, aan Kraantjelek of de Brouwerskolk. Bespied
daar, liefst op 'n Zondag, de Amsterdammers die 't geluk hebben zich maar eenmaal 's jaars te vermaken –
wie altyd plezier kan hebben, heeft het nooit – en zeg
my of er in die zucht om te klauteren lets ligt dat naar
verheven excelsior heenwyst? Misschien zegt ge ja,
maar ik geloof er niets van.' (vw v, p. 27-28)

Krankzinnigheid, In Idee 1191a schrijft M. over Wouters tomelozegefantaseer over Femke:
'Zó begint krankzinnigheid. 't Geneesmiddel voor iemand die de kwaal kent, is

orde en arbeid. Men moet de

denkbeelden die zo overhoop liggen in 't gemoed, op
hun plaats zetten, en dan aan 't werk gaan. Wie te vermoeid is tot denken, kan houtzagen ook. Dit herstelt,
geloof me!'

(vw vii, p. 298)

*hysterie

Kraton, vorstenverblijf, de residentie van onder anderen de vorsten van Atjeh. Ten onrechte heeft men de
kraton voorgesteld als een 'vesting welker verovering
zeker schitterend succes betekende', aldus M. in een
noot bij de Max Havelaar, want:
`ik gis dat er te Atjeh nooit 'n Kraton geweest is, en
zelfs dat de Atj inezen dit woord nooit gehoord hadden,
daar de zaak speciaal 'n Javanismus is. (...) Het verove-

Zoono van Kotzebue. Hoogstens was er kans geweest

ren van een Kraton is 'n wapenfeit, nagenoeg gely-

dat ze oMensenhaat en Berouwo of «De dood van Rol-

kstaande met het innemen ener omheinde of

lao als eersteling plukte op den akker van haar toneel-

desnoods ommuurde Hollandse buitenplaats. Als ge-

ondervinding. Maar die «Onechte Zoono gaat voor. Er

woonlyk hebben de Bestuursmannen in deze zaak 't

is meestal 'n hysterisch element in de uitspattingen
van burgerlyke styfheid, en de kleermakersjuffrouw
die aan nieuwlichtery getrouwd was, en sedert jaren
op den sprong stond eens van de wereld te snoepen,
had geen weerstand kunnen bieden aan de aanlokkelyke onechtheid van dezen titel. Kotzebue was 'nfaiseur
die z'n zaak verstond. Geen van z'n stukken maakte

(vw I, p. 322)
hier op de foutieve interpretatie van het
rapport van *Van Swieten over zijn expeditie naar
Atjeh. Van Swieten sprak hierin niet over de verovering van een kraton of vesting,
'en toch... toch moest
het heten dat er 'n vesting veroverd was!' (vw I, p.
323).
Volk weer gepaaid met 'n klank!'

M. doelt

dan ook zoveel opgang als dat fameuze «Kind der
Liebe.0 Of deze benaming aanduidt dat men de behoorlyk geregistreerde kinderen zou moeten beschouwen als voortbrengsels van haat of onverschilligheid,

Krawang, Tot 1901 een zelfstandige residentie ten
oosten van Batavia met als hoofdplaats "Poerwakarta.
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Kraijenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus, baron-, Nijmegen 1758-1840, studeerde filosofie en geneeskunde, waarna hi'j zich als arts te Amsterdam
vestigde. Patriot, bevriend met "Daendels, in 17931794 een van de leiders van het Comitd revolutionnair.
In 1794 vluchtte hi' naar Frankrijk en keerde samen
met Daendels in 1795 terug. In hetzelfde jaar werd
hi' militair commandant te Amsterdam, in 1799 leider van degenie-officieren. Van 1809 tot 1810 was hi'
minister van Oorlog. Na de omwenteling nam hi'
het bestuur van Amsterdam en de omliggende forten op zich, waarvoor hi' de titel gouverneur van
Amsterdam kreeg. Hi' werd in de adelstand verheven.
In Idee947 schrijft M. over hem en Daendels:
`De twee enige hollandse generaals die sedert eeuwen
doorgingen voor enigszins bekwaam, of althans bruikbaar, waren civiele personen. Kraijenhoff was, meen ik,
geneesheer, en Daendels 'n wynkoper.' (vw vi,p. 142)
Krispyntje, 't-, naam van M. in Idee 1164 (vw vii, p.
192) voor de heilige Crispinus, een schoenmaker die
leer stal om er schoenen voor de armen van te maken. Hi' stierf als martelaar in het jaar 287.
Kritiek,
1. M.'s opvattingen over het schrijven van kritieken.
In Vorstenschool (3e bedrijf, vw vi, p. 67) schetst hi'
kritiek als kunst :
`Et l'art... kritiek is zelf een kunst, en niet/De lichtste,
al wordt ze druk beoefend... o!/Wie afkeurt, tone dat
z'n oordeel ryp is,/Dat hy gewerkt heeft, en uit traagheid niet/Zich wydde aan 't hedendaagse modevak,/
Aan 't pis-aller der luiaards: oppositie!'
In Idee 1197a prijst hi' de kritieken van *C. Busken
Huet:
Vat de Fantasieen van Busken Huet aangaat, dat is
Kritiek! De heer Huet bepaalt zich niet tot de communicatie, dat zeker stuk hem al of niet behaagt -onze
meeste critici schynen te menen dat Publiek nieuwsgierig is naar de maat van 't genoegen dat zy gesmaakt
hebben – hy behandelt 'n schryver.' (vw vii,. 312-313)
De Franse dichter "Boileau-Desprdaux `loo door
onvolledigheid', beweert M. in Idee 637, `toen hy de
kunst moeilijk noemde, en kritiek 'n lichte taak'. Boileau-Despreaux wist volgens hem beter en indien
hi' de waarheid zou hebben verteld, dan thadde hi'
verzekerd, dat de ware, echtekritiek niet alleen tot de
«difficile» kunsten behoort, maar daaronder een
der moeilykste is' (vw iv, p. 385). In een noot bij dit
Idee legt M. nog eens uit dat kritiek meer is dan
`sprokkelen van fouten' (vw Iv, p. 683).
2. Voor de kritieken op M.'s werk zie Multatuli en de
kritiek. Len bloemlezinguit de literatuur over Multatuli.
Ingeleid en samengesteld door j.j. Oversteegen (Amsterdam, 1970).
KrObber-von Urff, Karolina von-,1765, geb. te Nie-
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der-Urff in Keur-Hessen. Duits schrijfster, ook onder hetps. Lina. Haar verhaal 'Die Brilder, eine peruanische Erzahlung' (in: Taschenbuch fib. das Jahr
18o6) verscheen in het Nederlands vertaald in een almanak. Deze vertaling vormt de bron van M.'s 'Peruaanse vertelling'. "Peruaanse vertelling
Kruissprook, De-, d.i. het derde sprookje in de Minnebrieven, door M. ook wel het 'Golgotha sprookje'
genoemd (vw ii, p. 106-114). /A. schreef het enkele
maanden na het Gebed van den onwetende. In de `Kruissrook'
wordt de kruistocht van een man die 'vdel
P
droeg, maar kracht heeft meer te dragen', 'veel leed,
maar lang nog lyden kan!' beschreven:
`(...) Komt mee, komt mee, daar wordt een man gekruist!/ Roept Ruben hier, en Nathan ben DaOud.../
Klaas, Jakob, Nafthali, Albertus, Elidzer.../De dames
en heren uit de buurt,/Verwanten, neven, nichten,
broeders, en de rest,/Behouders, liberalen, mannen
van de beurs,/En van de balie of den kansel!... Kontraktanten/En vry-arbeiders, oppositie en ministers,/De leden van de Tweede Kamer in Den Haag,/En wie er
rusten kan, na slecht regeren.../En wie geen tyd had
om zyn plicht te doen,/Maar licht nu tyd heeft voor
een grappig schouwspel./Roept Mozes, Issaschar en 't
hele Willemspark, (...)' (vw ii, p. 113)
*Domela Nieuwenhuis *Schmoel
Krummacher, Friedrich Adolf-0767-1845, predikant en dichter, van 1800 tot 1807 hoogleraar theologie te Duisburg.
In zijn jeugd las M. samen met *Abraham des Am orie van der HoevenJr. gedichten van *Lamartine en
Parabeln (1805) van Krummacher. M. herinnert hieraan in de Millioenen-studien:
`Krummacher's Parabelen of Lamartine vandaag?
vraagde my, in 1833, Abraham des Amorie van der
Hoeven de jonge, toen ik enige zomervacantie-dagen
doorbracht ten huize zyner ouders op Duinlust... Na 't
ontbyt namelyk beklommen wy gewoonlyk den Blinkert, het grootste reusje der Overveense zandheuvels.
En daar lazen we. Daar... Ze moet er uit, de waarheid,
al klinkt ze bar: Daar logen we. En al loog Abraham
niet, hy die oprecht was, zelfs jegens zichzelf, ik loo g.
(...) Er was opdringery in dat voorgewend mooivinden
van Krummacher's mystiek gedroom, en de ziekelyke
klinkklank van Lamartine.' (vw v,p. 28)
Abraham des Amorie van der HoevenJr. vermeldt in
Herinneringen van mine academiereis in 1843 (Leeuwarden, 1845, p. 286), een bezoek aan Krummacher,
waarbij zijn jeugdherinneringen aan de Parabeln ter
sprake kwamen:
`Krummacher vond ik afgeleefd en daarenboven ziekelijk. Ik verhaalde hem hoe zijne Parabeln het eerst mijn
lust en liefde tot de Duitsche taal en letterkunde hadden opgewekt, en hoe ik meer en beter nog aan zijn
boek had te danken; maar naauwelijks werd ik aan ehoord.'
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Kruse, Heinrich-, 1815-19oz, dichter, toneelschrijver
en leraar. Van 1855 tot 1872, was hij hoofdredacteur
van de Kiilnische Zeitung.
M. leerde hem kennen in Keulen. Hij schrijft over
deze ontmoeting aan C. Busken Huet op 7 december
1867:
`Fens, heel lang geleden, heb ik den hoofdredacteur
Kruse een bezoek gebragt. (...) Kruse ontving my
vriendelyk, gutmUthig, «lief» wat wil je meer? Ei, hy
ontving me niet als redacteur van de KOlnische Zeitun g, niet als een polemische persoonlykheid. Een
voorbeeld dat g
e, hoop ik, curieus zult vinden. Daar
ikproberen wilde hier iets te verdienen verzocht ik
hem: «in den kring zyner kennissen een avond te arrangeren waarop ik in het fransch iets zou voordragen,
(unentgeltlich, natuurlyk) om daarnaar te beoordeelen, of ik hier op die wyze publieke voordragten zou
kunnen houden>>. (Ik sla nu over waarom ik 't niet
in 't duitsch wilde doen). In een zeer beleefd, vriendelyk
briefje antwoordde hy my, dat het hem zoo erg
speet dat hy en zyn kring geen (of niet genoeg) fransch
verstond, om aan myn verzoek te voldoen.' (vw xii, p.
536)

Kruseman, Arie Cornelis-, Haarlem 1818-1894, boekhandelaar-uitgever te Haarlem. Hij bracht zijn leertijd door bij de Erven F. Bohn te Haarlem, en
associeerde hij zich in 1874 met H.D. Tjeenk Willink. Hij gaf vele werken uit op wetenschappelijk en
literairgebied, o.a. van Da Costa, Hofdijk en Bilderdijk. Van zijn hand verschenen Bouwstoffen voor een geschiedenis van de N ederlandsche boekhandelgedurende
183o-188o (2 dln., 1887), Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806-1814 (1889) en Aanteekeningen betreffende den Boekhandel van N oord-N ederland in de 17de en
18de eeuw (1893).
In zijn jeugd raakte M. bevriend met Kruseman. Het
contact staakte toen de eerste naar Indie vertrok,
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ruchten dat zij een publieke vrouw zou zijn, gaan al
snel rond.
Op 2 mei 1862 beschrijft M. deze geschiedenis in een
brief aan Mimi, waarna hij over zijn relatie met Kruseman vervolgt:
`Ik ben met Kruseman niet Onwel, maar koel. Hijzelf
heeft al veel verdriet gehad om dat praatje, en is mod
van verklaringen. (...) Ik wil nu niet opstaan om te zoeken, maar later zal ik U een brief van Kruseman zenden, waaruit ge de koelheid zult zien, doch waaruit
achtingblijkt, – geschreven op een manier echter die
mij hinderde, en die ik verwaand noem. Ik had geld
noodig en was in gesprek met een uitgever. Deze aarselde, en zei dat «ik van Kruseman (die ook uitgever
is)f z000 had ontvangen om een werk te schrijven; dat
ik inplaats van daaraan te voldoen, dat geld had opgemaakt met een maitresse te Parijs.» Toen schreef ik
aan Kruseman. Hij antwoordde dat er niets van waar
was. Goed. Maar hij voegde er bij dat onze rigtingen
zoo uit elkaer liepen (hij een rigting!) dat zoo iets tussen ons ook nooit had kunnen bestaan. (Hij geeft
versjes uit van ten Cate, vertaalde romans, hij heeft de
onsterflijke Aglaia geschapen, en spreekt van rigting!)
Kortom hij maakte van mijn behoefte aan eene verklaring op dat punt misbruik om zich aan mij optehijssen,
zich tot persoon te maken. Het slot was dat men hoe
ook uiteenlopende, elkaer kon achten, en «als flinke
mannen onder de oogen zien» (letterlijk). Ik nu erken
Kruseman niet als flink man, – integendeel! – hij is alleen een zeer soliede, geldverdienend, actief uitgever,
en ben verstoord over zijn toon.' (vw x, p. 639-40)
P. van 't Veer schrijft in Het Leven van Multatuli (p.
257) dat Kruseman `Als uitgever van christelijke wer-

ken en tijdschriften van moderne richting (...) wel
de laatste[zou zijn] om de opruiende geschriften die
Dekker in zijn Menadonese brieven had aangekondid,
g
uit te even'.

Kriiseman, WilhelminaJacoba Paulina Rudolphimaar Kruseman werd via hungezamenlijke vrienne(Mina)-, Velp 1839 — Boulogne sur Seine 1922, Neden, onder wie *Pieter Bleeker, wel geInformeerd
derlands schrijfster, toneelspeelster, zangeres en
over M.
feministe. In 1871-1872, maakte zij als zangeres (onIn 1851 stuurde M. hem een zeer uitgebreide brief
der hetps. Stella Oristorio di Frama) een tournee
vanuit Menado ("Brief aan A.C. Kruseman'); ook
door Noord-Amerika. Zij hield met *Betsy Perk en
stuurde hij hem zijn Hemelbruid (later gepubliceerd
later alleen, als eerste vrouw in Nederland, voorals *De Bruid daarboven) ter beoordeling (vw ix, p. 2,3odrachten over feministische onderwerpen. Daar234).
naast streed zij met een onafhankelijke gBest voor
Tijdens zijn Europees verlof bezocht M. hem in feonafhankelijkheid van kunstenaars van hun uit gebruari 1853. Zijn doel was, aldus schrijft hij op ii fevers of impresario's. Zij bepleitte de noodzakelijkbruari aan Tine, 'van hem te weten te komen of ik
heid van een auteurswet en bestreed oneerlijke
talent had uit het oogpunt van een boekhandelaar. (...) Hij
kritiek in de kranten.
moet kunnen weten of er door de natiegeld voor zal
In 1873 publiceerde zij de roman Een huwelijk in Ingegeven worden want zonder datloopt alles spaak'.
die, waarvan het zelfbeschikkingsrecht van de
Over Krusemans reactie schrijft hij in dezelfde brief:
vrouw onderwerp is. Zij bewerkte de roman tot het
`Ofschoon zijn antwoord niet decisief was, beschouw
toneelstuk Echtscheiding.
ik toch zijn oordeel over het geheel als gunstig.' (vw
Onder haarps. Stella Oristorio di Frama schreef zij
Ix,p. 300).
in 1874 de satire Meester Kritiek, die zij opdroeg aan
Aan hungoede verstandhouding komt nog hetzelfhaar viand *H. de Veer, redacteur van Het Nieuws
de jaar een einde wanneer M. de 16-jarige "Annetje
van de Dag. Naast een felle aanval op De Veer, prijst
van der Burgh bij Kruseman onderbrengt. De ge-
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zij in deze satire M.'s Vorstenschool, waaruit zij enkele
stukken citeert.
Op 24 maart 1873 publiceert zij over M. een ingezonden stuk in Het Vaderland (vw xv, p. 694-497)9 waarin
zij de Nederlanders vraagt: `Bezit gij twee Multatuli's, dat gij zoo weelderig afstand doet van den?'.
M. reageert hier nog dezelfde dag op in een brief aan
G.L. Funke:
`Heden ontving ik (...) 't «Vaderland» van z Maart,
waarin zekere Jufvrouw Mina Kruseman heel hartig
over me spreekt. Ik wil haar bedanken, of althans m'n
compliment maken over haar courage. Ze du t! Zoudt
gy nu eens willen informeren hoe haar adres is? Ik zou
wel kunnen schrijven aan de Uitgevery van 't Vaderland, maar dit myd ik liever. En, zooge iets van die
Jufvr M. Kruseman weet, deel het my dan mede. Ik
bedoel of ze geschreven heeft, zoo ja wat?' (vw xv, p.
698)
Op 29 maart vraagt M. Funke haar een briefje te bezorgen (vw xv, p. 710); op 5 april bedankt Mina
Kruseman hiervoor schriftelijk (vw xv, p. 713-714).
In augustus 1873 bezoekt zij M. te Wiesbaden. Een
jaar later maakt zij een refs naar Italie en zoekt Tine
en de kinderen in Venetie op. In mei van dat jaar
schrijft zij Tine: `Ik vind Mimi zeer lief, ze is, naar
mijn idde, een trdsor voor Dek, een onmisbare schat'
(VW XVI, p. 551).
In 1873 publiceerde Mina Kruseman De Moderne Judith, een `Allerhandebundeltje', zoals de ondertitel
luidt. Het titelblad bevat tussen haakjes haar vroegerepseudoniem Stella Oristorio di Frama en de toevoeging `cantatrice'. In deze bundel verzamelde zij
de teksten van de lezingen (met commentaar) die zij
samen met Betsy Perk in dat jaar gehouden had. De
kritieken varieerden van waarderend tot honend en
grof beledigend. De titel van het werk ontleende zij
aan een, ook door haar overgenomen, spotprent uit
het satirische blad Uilenspiegel. Deze prent toont
Mina `Als eene nieuweJudith, met haar vreeselijk
zwaard heel het mannendom bedreigende'. Het
`vreeselijk zwaard' is het zwaard der welsprekendheid, terwijl haar andere hand, de letterkundige Jan
ter Brink, stevig bij de kuif houdt. Naast haar staat
Betsy Perk met een zak gereed om de slachtoffers in
op te vangen. Op de achtergrond brengt een troepje
mannen zich haastig in veiligheid (Mina Kriiseman,
Alles bevalt mij behalve rust. Brieven, verzameld en ingeleid door Margot de Waal. Feministische Uitgeverij
Sara, 1986;p. 13-14).
Over M. schrijft zij in deze bundel onder meer: 'GU
ziet het, Multatuli staat hoog voor mij, zeer hoog,
en ik kom openlijk voor mijn opinie uit, zonder er
eeuwige «excuses» over te maken. (...) Kon ik M. naschrijven, ik deed het. Maar zooveel wetenschap en
algemeene kennis, gevoegd bij zoo veel poezie, verstand en grootheidgaarde ik in geen zeven levens
bij elkaarr(a.w., p. 287).
M. oordeeldepositief over Een Huwelijk in Indie, maar
had ook enkelepunten van kritiek. In een brief aan
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C. Vosmaer van omstreeks 20 juli 1874 vertelt hij dat
Mina Kruseman bij hen thuis een hoestdrankje
kookte: `Welnu,
dit pakte my meer in dan de beste
stukken uit haar «Huwelyk in Indie» waaronder
toch zeer zeer schoone zynr (vw xvi, p. 621).
Wanneer koningin Sophia de opdracht van het boek
weigert te aanvaarden, schrijft M. een `woordje aan
de Koningin' dat helaas niet bewaard is gebleven.
`Zoo vleiend en brutaal had ik het nooit verzonnen',
schrijft Mina Krusemanhierover (4-7 maart 1874,
vw xvi,P. 455).
Het toneelstuk Echtscheiding, `oorspronkelijk drama
in 16 Tafereelen,
vrij bewerkt naar den roman Een
huwelijk in Indie', door Stella Oristorio di Frama,
waarin Mina Kruseman zelf de rol van Louise vertolkte, werd voor het eerst opgevoerd op 13 november 1874 (vw xvii, p. 95). Het stuk oogstte geen
succes; hetpubliek vond Mina Kruseman goed acteren, maar het stuk `deugde niet'. Haar reactie op
deze kritiek verwoordt ze in een brief aan M. d.d. 15
november 1874 aldus: lullie staat te laag voor meesterstukken, daarom kom je alien voor een prul, je
hebt de Vorstenschool geweigerd, nu zal je de Echtscheiding slikken!' (vw xvii, p. 102).
M. en Mimi worden door haar bijna dagelijks op de
hoogte gehouden van de gebeurtenissen rond de opvoering van Echtscheiding. Als Mina Kruseman meldt
dat het succes tegenvalt, schrijft M. haar een brief
waarin hij uitgebreid ingaat op de techniek van het
stuk, waaraan volgens hem het MI en ander hapert
(vw xvii,p. 161-165). De vele taferelen gaan ten koste
van de eenheid; hij biedt aan dit manco te verhelpen. Hij eindigt zijn brief met een aantal grafschriften voor haar (`Als je boos wordt, maak ik er moo
van die soort.'):
`Deze jufvrouw had alle harten kunnen stelen,/streelen,/Maar ze struikelde over 't misbruik van tafreelen./(...)/De Amsterdammer is op rust gesteld,/Hy kan
maar vyf tafreelen verdragen, wêlgeteld!/voor z'ngeld.
Hier 'n essentieele kunstregel:
Die echt wil scheiden, en tooneelspelen,/Moet de menschen niet met op-en-neerhalen van 't scherm vervelen.
Theologisch.
Veertien tafreelen voor 't scheidingsproces?/God
schiep de heele wereld in zes!'
Mina Kruseman zet zich in om Vorstenschool op de
planken te krijgen. Hierover schrijft zij op 26 juni
1874 aan M. en Mimi:
la, uw Vorstenschool zal opgevoerd worden, wacht
maar; leef nog een beetje en wees niet saai! Ik heb u immers gezegd: «ik eindig altijd met triomfeeren!» (...)
Toen ik een paar jaar geleden uwe «Vorstenschool»gelezen had, heb ik bij mij zelve gezegd: «Die rol is mijn,
dat stuk zal ik laten opvoeren, als niemand anders er
den moed toe heeft.»' (vw xvi,p. 586-587)
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Er ontstaat een hechte vriendschap tussen M. en

2 maart noemt zij hem een ellendeling, omdat hij

Mina Kriiseman, waarvan M.'s brief aan haar d.d.3o

bij de opvoering van

augustus 1874 getuige is. Hierin schrijft hij onder

schenken aannam van hetpubliek dat hij immers zo

meer:

verachtte(publiek).

portret hangt boven M's tafel, en we drinken altyd
uit je kopjes' (...) `geloof dat ik met eerbied voor je karakter en je gaven je oprechte vriend ben' (vw xvi, p.
690)
le

Vorstenschool te Rotterdam ge-

Haar contract wordt niet verlengd en er wordt besloten dat Nans Sandrock-ten Hagen haar rol zal overnemen. Mina Kruseman is furieus (*Sandrock-ten
Hagen.

Mijn Leven,

Bij Tine's dood vraagt Mimi haar geld voor M.'s reis

In 1877 publiceert zij de brievenuitgave

naar Italie(vw xvi, p. 715).

waarin M. het ontgelden moet. Bijvoorbeeld in haar

1876 aan Elize Baart en B.P. Kor-

Op 21 augustus 1874 schrijft M. haar dat hij twijfelt

brief van 8 oktober

of zij de rol van koningin Louise aan zal kunnen.

teweg, waarin zij schrijft:

Wellicht vereenzelvigt zij zich teveel met de rol:

f 25,- per voorstelling bedongen (brief van zi januari

`Leest toch eens `Les Lettres d'A beilard et d'Hélofse' , die
Abeilard isprecies Mul! Ik heb in mijn eentje zitten lachen over de overeenkomst! Die innige zielloosheid en
diegeslepen frazenwijsheid, dat egoIstisch klagen en
datgevoelloos overheerschen, die veeleischende koudheid, die bestudeerde hoogheid, die gemaakte nederigheid, die valsche oprechtheid, die gemaniereerde
eenvoud, die schijnheilige goedhartigheid, die onridderlijke ruwheid, die doordachte menschlievendheid,
die alles vertrappende zelfaanbidding, Mul! Mul!
Mul! op en top Mul! tot in 't mishandelen van zijn innig geliefde Heldise toe! Hij sloeg haar, maar hij deed
't uit liefde!' (a.w., dl. 3, p. 236; fragment opgenomen in
vw xviii, p. 470)
Ook M. spuit zijn gal, bijv. in brief aan J.N. van Hall
d.d. 27 december 1875:
`Om Zenobia te spelen, heeft M. K. even goed als de geringste achterbuurtjodin, 'n regisseur noodig, die
haar ze t: «je moet nu denken dat je 'n heel baasie
bent, en je borst wat vooruitzetten –. Och dat zou M.
K. doen al speelde ze voor keukenmeid! Die borst is
juist de hoofdschotel op 't menu van haar talentenbanket. Bah! – (...) Toen ik nu te Rotterdam op de eerste repetitie bemerkte (...) dat ze niets van de Louise
rol begreep – ik spreek niet van uitvoering, neen, niets
begreep – werd me op-eenmaal haar taktiek duidelyk:
den humbug-campagne!' (vw xviii, p. 151)
Op 14 september 1877 schrijft hij G.L. Funke over

1875, VW xvii, p. 287). Hij kan echter niets aan het

Mijn Leven:

`Het is mogelyk dat je je zoo geklentificeerd hebt met
Louise, dat je bedorven bent voor de taak om haar voor
te stellen, als rol. Misschien met de Louise uit Vorstenschool, idm idm. Een kunstenaar die persoonlyk aandeel
neemt in z'n rol, is te vergelyken met 'n wondheeler
die merle lydt met z'n patient. Dit moet niet! Een artist
moetpassie hebben, ja, maar... voor z'n vak, voor 't
kunstmatig nabootsen der natuur, en dit: na diepe studie en met verloochening van alle persoonlyke indrukken!
Hiertoe nu vrees ik dat je te entiére bent, te veeljezelf,
te vol eigen karakter, (schoon ik erkennen moet dat
het krachtig wegdringen van die ikheid, óók karakter
is.)' (vw xvi, p. 673)
Mina Kruseman trekt zich weinig van deze kritiek
aan en blijft voortgaan met pleiten voor opvoering
van

Vorstenschool. Op io januari vraagt zij de direc-

teur van de Haase Schouwburg, Valois, of deze V or-

stenschool aandurft; op 16 januari stuurt zij M. het
contract dat zij gesloten heeft met het toneelgezelschap van *Le Gras, Van Zuylen en Haspels van de
Nieuwe Rotterdamse Schouwburgvereniging, een
jong en nog onbekend gezelschap. Op zi januari
1875 schrijft

M. aan zijn uit ever J. Waltman Jr. dat

hij dit contract voor zeer nadelig houdt: de entreeprijs is vol ens hem te hoog omdat Mina `zwaae betaald moet worden. Bovendien heeft zij voor hem

contract veranderen omdat hij haar volmacht gegeven heeft(vw xvi, p. 688-689). Begin 1875 starten
de repetities en al snel uit M. zijn eerste kritiek op
Mina Krtisemans acteerwerk. Teen de tijd dat
de eerste voorstelling (1 maart) gespeeld gaat worden in Utrecht, is de verhouding tussen hen dusdanig bedorven dat zij op 2.7 februari aan Mimi
schrijft:

`Miesje lief! Ik ben geslagen vijanden met D. Hij zal je
wel 't een en ander over mij geschreven hebben, geloof
hem maar, want je hoort bij hem, maar reken op mi j,
ik zal Multatuli niet sacrifieeren aan Douwes-Dekker;
wat er ookgebeuren moge, zijn werk zal mij heilig wezen en ik zal den avond van de opvoering alle haat vervoor 't meesterstuk.' (vw)(NT'','',p.
p. 416)
g
Nog dezelfde dag schrijft ze in een brief aan een zekere mevrouw B. dat M. haar tijdens de repetities
voor een '

nul' heeft uitgemaakt (vw xvii, p. 417). Op

Natuurlijk draagt ge kennis van 't boek dat juffrouw
Kruseman in de wereld bracht. (Een kuriositeit! De canaille heeft verzuimd den brief te laten drukken,
waarin ik haar zei dat ik nitt behoorde onder haar tallooze
aanbidders. Ook heeft ze telkens m'n kritiek van haar
schrijverij (Kunst en Kritiek byv!) overgeslagen. (...) Ik
hoop dat ieder, die M.K.'s boek in handen neemt, het
g
eheel lezen zal. Doe gy dit ook S.V.P. Zy levert overal
de bouwstoffen om haar te leeren kennen. Zie byv. de
streken en slenters waarmee ze trachtte in Amerika de
lui te foppen. En de leugens! Zy, een dikke zware tante, wist zich zoo voortedoen, dat 'n Amerikaansche
concertman die haar persoonlijk kende, haar voor 'n
«Gretchen» aanzag! juist die vertelling heeft ze hier
ookgedebiteerd, en ik zei aan Mimi: q ik geloof dat ze
lie t!» (...) 't Is 'n onbeschaamd schepsel.' (vw xviii, p.
726-727)
In de zomer van 1877 vertrok Mina Kruseman naar
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Indie. In 1883 trouwde zij met F. Hofman in Singapore, met wie ze naar Parijs vertrok. Tijdens de eerste Wereldoorlog schreef zij Appel a toutes les femmes
du monde entier, waarin ze de oorlogsvoorbereiding
en oorlogsmethoden fel bestrijdt.
(Lit. Mina Kriiseman 1839-1922; portret van een militante
feministe. Samengesteld door Margot de Waal. Verschenen in de reek De Engelbewaarder, nr. 12,1978; in
1986 verscheen bij uitgeverij Sara een bloemlezing
uit Mijn Leven onder de titel Mina Kriiseman Brieven; alles bevalt mij behalve rust. Samengesteld en van een inleiding voorzien door M. de Waal. Amsterdam)
Krijgskunde, In Idee 475 definieert M. krijgskunde
als: lafhartigheid met rang van wetenschap.' (vw
III,. 228). In een noot voegt hi' hieraan toe:
`Zodra ieder lezen kan, zullen de vechtrapporten niet
meer zo onnozel als wdar worden aangenomen, en
dan is 't met de militaireglorie gedaan.' (vw iii, p. 414)
In Idee947 schrijft hi':
`Ook de meeste zeehelden, zy althans die door de Vaderlandse-geschiedenisboekjes op den voorgrond worden geplaatst, waren niet bedorven door militaire
opleiding. *Jacob Simonszoon de Ryk was 'n korenkoper. De watergeuzen waren vissers en koopvaardy-matrozen. De Ruyter (*M.A. de Ruyter] was, evenals myn
vader, «schipper van 'n schip, naast God».' (vw vi,.
142)
*Trochu
Kugler, Franz-4808-1858, dichter, geschied- en toneelschrijver, vanaf 1833 hoogleraar in de kunst geschiedenis te Berlin. Zijn Handbuch der Kunstgeschichte (1841-1842) noemt M. in een aantekening bij
Idee518 als den van de bruikbare handboeken bij de
bestudering van de overeenkomsten tussen pre-Columbiaanse en sommige Egyptische monumenten:
`Ook het bekende Handbuch der Kunstgeschichte van
Dr Franz Kugler kan met vrucht worden geraadpleegd, ofschoon deze geleerde de meeste Amerikaanse monumenten een vry modernen oorsprong
aanwyst, en meer de vraag behandelt of de Amerikaanse beschaving uit Azie werd ingevoerd, dan wel het
omgekeerde van die stelling.' (vw iii, p. 425)
Kuisheid, In deJapanse Gesprekken schrijft M. dat kuisheidgeen deugd is:
`En de kuisheid, o Kami die verkeerd deedt my of te leiden van m'n onderwerp, de kuisheid bestaat niet. 't Is
de toepassing van een der vele manieren, waarop men
zuinigheid verheft tot 'n principe, en deugd maakt uit
de duurte der voedingsmiddelen. (...) Elders was 't nog
zeer onlangs niet de minste schande natuurlyk te wezen. Ziehier 'n boekje dat zeer belangryk is en waaruit
men zien kan, dat nog voor zestig jaren in NoordAmerika de kuisheid, in beschaafdhongerlydenden
zin, niet bekend was. «Geen onvoorzichtigheid – aldus spreekt 'n Amerikaans Hoofd – kan 'n vrouw uit
haar ouders huis verbannen; het maaktgeen verschil
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hoeveel kinderen zy te huis brengt; zy is altyd welkom; de ketel is altyd over 't vuur, om hen te voeden.»
Ziet ge wel, o Kami, de hele kuisheid zit in dien ketel.
Neem dien ketel weg, en terstond zult ge zien hoe de
ouders een woord maken, dat 'n vloek beduidt teen
g 't
meisje dat haar kindje thuis-brengt, zonder opgeschreven vader.' (vw iii,p. 22-24)
*sexuele voorlichting *De Sade
Kulturkampf, de strijd tussen Pruisen en de roomskatholieke kerk van 1872 tot 1887. Deze strijd ontstond na het tot stand komen van het Duitse rijk,
toen Bismarck in de nieuwe rooms-katholieke Centrumpartij (o.l.v. Ludwig Windthorst, 1812-1891)
niet-nationale, Groot-Duitse ideeen meende te zien.
Naast Bismarck stond de Pruisische minister van
Eredienst en Onderwijs, P.F.A. (Adelbert) Falk (18279
10o),
die in 1873 de Meiwetten invoerde waarmee
hetgehele katholieke Leven aan toezicht van de staat
werd onderworpen. De katholieken weigerden aan
deze nieuwe wetten tegehoorzamen en lee den
op grote schaal verzet. Bismarck stelde de wetten
buiten werking toen hi' teveel tegenstand ondervond van o.a. de conservatieven engeen meerderheid meer kreeg van de nationaal-liberalen.
In een aantekenening bij Idee 894 veroordeelt M. de
Kulturkampf:
`Over 't geheel houd ik de vervolging van de katholieken, zoals ze thans in Duitsland aan de orde is, voor
niet verenigbaar met de voorrechten die nog altyd aan
goddienery over 't algemeen worden toegekend. Zo
lang de Staat er 'n officielen God op nahoudt, zie ik
niet in waarom de protestantse God meer recht op bescherming hebben zou dan de katholieke God. En wat
zulke optochten aangaat, ze worden geduld van liedertafels en dergelyke verenigingen, waarom dan niet
van de arme lui die daarmee hun .geloof doen»?' (vw
Iv, p. 710)
Kunst, In Idee459 geeft Multatuli zijn opvatting over
kunst:
`Kunst – in hogen zin – is een der krachtigste middelen tot het opwekken van schoonheidsgevoel. Dat is: ter
veredeling. Dat is: tot oefening in de bekwaamheid om te
genieten. Dat is: om deugdzaam te wezen. Dat is: te naderen aan geluk.' (vw iii,p. 224).
Kunstwerken `moeten niet beoordeeld worden naar
't antwoord op de vraag: wat leert men hier uit?' `De
artist isgeen onderwyzer'. De kunst is `een schatkamer, waaruit zorgvuldige gebruikers meer weten te
putten dan de bekwaamste rentmeester daarin neerle de' (Idee 823, vw Iv, p. 550-551). In Idee 3o:
`By 't beschouwen van een kunstwerk, by 't schatten
ener uitstekende daad, by 't beoordelen van een uit edrukte gedachte, leg ik myzelf altyd de vraag voor:
wat is er omgegaan in de ziel des kunstenaars, van den
held, van den wysgeer, om dat ideaal te scheppen, om
tot die daad te besluiten, om diegedachte voort te
brengen, en ze vorm tegeven als denkbeeld? Dat is: ik
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vraag, hoe de ziel bevrucht werd? Welke toestanden
doorliep ze doorliep by dracht en verlossing?'

(vw ii, p.

315-316)

Idee 632 e.v. (vw iv, p. 381 e.v.) handelen uitgebreider over M.'s visie op wat een kunstenaar is en doen
moet.
Over kunstgenot doet Multatuli een uitspraak in
Bosscha had nl. beweerd dat
J
Pruisen en Nederland..
kunstgenot de achteruitgang van het yolk zou veroorzaken. M. beweert dat het yolk niet in staat is van
kunst tegenieten. De musea zijn leeg, het yolk gaat
niet naar de schouwburg:

al op 4 december 1872 in de Tweede Kamer zelf gesproken waren door *taint ens (Idee io5oa-1051b,
vw NT I, P. 445-46 9) . In Idee 1051a betoogt M.:
Ten minister die openlyk verkondigt geen acht te willen slaan op 't enige middel dat 'n kleine natie ten
dienste staat, om zich door omliggende mogendheden te doen eerbiedigen, begaat 'n aanslag tegen 't
Volksbestaan, en nodigt uit tot annexatie.' (vw vi, p.
463)

Verder spreekt hi' over de `spichtige dorheid' van
Thorbeckes oordeel over 'Kunst als staatkundig gegeven.' (Idee 1051b vw vi, p. 467-468).

`En kunstgenot? Een kantoorklerk moest het eens in

Kusco, personage uit de "Peruaanse vertelling.
(vw iv, p. 72)
Het gebrek aan kunstenaars in Nederland worth vol- Kuyk, Henri van-0846-1906, Nederlands toneelspeler, regisseur en leraar aan de Toneelschool, maakte
gens M. veroorzaakt door het ontbreken van een puzijn debuut in 1869, was aanvankelijk onderwijzer.
bliek:
Hi' werkte zowel in Nederland als in Belie. Zijn ps.
`Want, lezer, de hoofdinhoud van m'n opmerkingen
Henri Baton(Fr. Hendrik de Stok) ontleende hi' aan
was, dat we in ons land hoofdzakelyk hierom geen
de bijnaam die zijn collega's hem gaven vanwege
oede schryvers voor het toned hebben - en tevens
g
zijn stijve houding.
mindergoede toneelspelers - omdat ons 't voornaamIn 1871 bewerkte hi' de *Max Havelaar voor het toste ontbreekt, wat de Kunst nodig heeft: een Publiek
neel en vervulde zelf de titelrol in de opvoering erdat behoefte voelt aan Kunst, dat besef van Kunst
van(zie de recensies hiervan in vw xiv, P. 491 e.v.;
heeft, dat Kunst waard is, en dat aan Kunst den weg
Kok, Multatuliana,19o3, p. 148).
weet tewyzen. De artist vindt in ons land geen weerIn een brief aan het echtpaar Bruinsma d.d. 6 se
klank. Daar ikzelf zoveel lyd onder dit verdrietig ge- tember 1881 uit M. de volgende kritiek op het stuk:
brek...' (Idee 957, vw vi, p.153)
`In een drama (?) «Havelaar» is de slotscêne (NB met
In Idee 646-647 keurt M. echter steun voor de kunbengaalsch vuur en 'n borstbeeld van Willem in!) apostenaar af:
zyn hoofd krygen aanspraak te maken op kunstgenot... zyn patroon zou hem leren!'

Men kan niet lezen, geloof my.'

`Het uitloven van beloning, het schenken van medail-

theose van Vryen Arbeid!

les en dergelyke middelen, hebben altyd nadelig ge-

(vw xxi, p. 426; cf. M.'s aantekening uit 1882 bij Nog

werkt. Broeikasten leveren uit den aard der zaak

eens: vrye arbeid, vw v, P. 473)

slechts dwergplanten. Een kunstschepping behoort,
als Pallas uit denjupiterskop, spontaan voor den dag
te komen, en isper se 'n misgeboorte, indien ze anders
ontstond dan door bevruchting, dracht en baring van
de ziel.' (vw iv, p. 39o)
`Neen,geen hulp! Ook bier gelde de wet van de liberaal opgevatte industrie, dat de verhouding tussen
vraag en aanbod - zonder de minste bybeschouwing denprys regelt.' (vw iv, p. 39o)

In Idee 823 beweert M. tenslotte: 'De kunstenaar is
geen bonne die 't kind to en leert. Hy loopt, en wie
hem vergezelt heeft zich geoefend in het gaan.' En
even verderop: Vanneer wy dan daarby nog letten
op het verschil der zieletoestanden van de beschouwers, die 'n kaleidoskopische oneindigheid van opvatting teweegbrengen, waaraan de kunstenaar zelf
nietgedacht kan hebben (...) dan komen wy tot de
slotsom dat Kunst een schatkamer is, waaruit zorgvuldige gebruikers meer weten te putten dan de bekwaamste rentmeester daarin neerlegde.' (vw iv, p.
550-551).
`Kunst isgeen regeringszaak' beweerde Thorbecke
in de Tweede Kamer; de regering moet geen invloed
hebben op de opvattingen van kunstenaars. Dit
wordt door M. letterlijk opgevat; hi' schrijft dat dan
`re
geren geen kunst is'. Het bleek dat dezelfde woorden

Kuyper, Abraham-, Maassluis 1837 - 's-Gravenhage
192.0, Nederlands theoloog. Nederlands hervormd
predikant in Beesd (Gelderland), Utrecht en Amsterdam. Hi' zette zich in voor de verwezenlijking van
de Calvinistischegrondslag. Verder was hi' van 1872
tot 1919 hoofdredacteur van De Standaard, en van
1877 tot 1920 hoofdredacteur van De Heraut. Vanaf
1874 was hi' lid van de Tweede Kamer. In 1879 werd
hi' hoogleraar aan en rector van de Vrije Universiteit te Amsterdam die dat jaar werd opgericht. Hi'
schreef verscheidene theologische standaardwerken
en een aantalpolitieke werken, zoals Ons Program
(1879) en Antirevolutionnaire Staatkunde (2 dln. , 19151917). Van 1901 tot 1905 was hi' minister-president,
in 1912 werd hi' minister van Staat en nog in hetzelfde jaar werd hi' lid van de Eerste Kamer. Verder was
hi' lid van de Antirevolutionnaire Partij.
Kuyper heeft rote invloed uitgeoefend op zowel
hetpolitieke als het godsdienstige klimaat van zijn
tijd.
Wanneer M. in een brief aan N. Braunius Oeberius
d.d. 14 oktober 1882 klaagt over het "Huldeblijk dat
voor hemgeorganiseerd wordt, merkt hi' op:
`Een ofluldeblyk» aan Ds Kuyper - die toch slechts
voorganger is in 'n vry beperkte richting en zoover ik

KIJKDUIN — KIJKDUIN

weet nooit lets offerde! - zou Anders afloopen.' (vw
'an, p. 397)

"Bientjes "J.W. Felix
Kijkduin, fortificatie aan de in an van het Marsdie p, dat in de jaren 1811-1813 werd gebouwd. M. laat
Napoleon bij zijn bezoek aan de schouwburg te Amsterdam de maat slaan met een rol documenten over
Kijkduin (Idee 1179a, vw vii, p. 250).
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L
Laan, Klaas(Kornelis) ter-0871-1963, zoon van een
landbouwer uit Slochteren. Bezocht de Hss te Sappemeer, waar hi' zich voor het socialisme be on te
interesseren. Tot 1901 werkzaam in het onderwijs,
laatstelijk als schoolhoofd te Delft. Vanaf 19o° lid
van de SDAP, werd in 1901 tot lid van de Tweede
Kamergekozen. Tot 1937 bleef hi' in het parkment, waar hi' zich onder andere op het gebied
van onderwijs, militaire zaken en drankbestrijding
begaf. Van 1914 tot 1937 was hi' tevens burgemeester
van Zaandam, en daarmee de eerste socialist in
die functie. Al voor zijn pensionering in 1937 werkte
hi' aan een root aantal studies en naslagwerken
op het gebied van sagen en legenden, literatuur en
g
eschiedenis. Zijn bijzondere interesse hadden
daarbij de Groningse geschiedenis en volkscultuur.
Zijn belangstelling voor M. die al in zijn jeugd ontstond, uitte zich in verscheidenepublikaties en redes:
Vaartegen streed Multatuli? Voordrache in De Vrije
Gedachte, nr.3 (7 mei 19n), p. 3o-33;
`Multatuli teen Droogstoppel en Slijmering', radiorede voor de VARA op 3 maart 1937;
`Multatuli-herdenking, een rede', in Het Volk (1937);
`Multatuli teen Bilderdijk', Maandblad der Vrij denkers Radio-Omroepvereeniging 15 mei en 15 september
1838;
`Invloed van Multatuli (ook op D.R. Mansholt)', in
Groningen (1946) nr. 40;
Multatuli en twee van zijn discipelen, Mansholt en De
Raaf, met bri even van en over Multatuli (Leiden, 1949);
`De bron van Multatuli's Peruaanse vertellingen',
als nr.4 van de Geschriften van het Multatuli-Genootschap (Amsterdam ,
1957).
Laar, J.J. van-0860-1938, marine-officier en later leraar te Middelburg. Gaf in 1887 zijn Register op de
Ideeen van Multatuli (Rotterdam: Elsevier) uit. In hetzelfde jaar schreef hi' het artikel `Multatuli' in het
herdenkingsnummmer van De Dageraad (nr. 9, p.
186).
Met de artikelen `Multatuli in den Gids' (De Amsterdammer,1888, nr. 578, P. 4-5) en `Nog eens Multatuli
en het Wetenschappelijk Knaagdiee (De Lantaarn,
1888, nr. 19,p. 149-150) verdedigde hi' M. teen
Eduard Douwes Dekker (Multatul0. Eene ziektegeschiedenis van "Th. Swart Abrahamsz.

Verder schreef hi' Het systeem der wetenschappen (Amsterdam, 1887) met beschouwingen over middelbaar
en wetenschappelijk onderwijs. Van zijn Leerboek der
Algebra (2, dln., Leiden, 1890), werd het eerste deel
ingetrokken, omdat daarin stukken uit de werken
vanJ. Versluys waren geplagieerd. Ook in het tweede deel was veel dat hi' bij andere auteurs gehaald
had.
Laatste dag der Hollanders op Java, de-, een vloekzang door Sentot (ps. van "S.E.W. Roorda van Eysinga), door M. overgenomen in noot 5 (1881) van de
Max Havelaar (vw I,p. 3n-313). Het gedicht heeft de
volgende aanhef:
`Zult gy nog langer ons vertrappen,/Uw hart vereelten
door het geld,/En, doof voor de eis van recht en rede,/
De zachtheid tergen tot geweld?/Dan zy de buffel ons
ten voorbeeld,/Die sarrens moe, de hoornen wet,/Den
wreden dryver in de lucht werpt/En met zyn lompen
poot verplet.'
M. is van mening

dat deze vloekzang `zegevierend'
de vergelijking met de imprecatie van *Camille kan
doorstaan.
I, p. 311). Hij schrijft Roorda van Eysinga dat hi' het gedicht `prachtig' vindt, 6Ik ken
niets zoo forsch' (3 januari 1871, vw 'a y, p. 332).
`Maar zulke mooihedens zyn gevaarlyk voor een be-

dat metgeringe middelen een root Ryk onder den duim moet houden', schrijft hi' 18 november 1871 aan G.L. Funke. Daarom keurt hi' het besluit vangouverneur-generaal *Sloet van de Beele
om Roorda van Eysinga vanwege diens opruiende
geschriften in 1864 uit Indie te verbannen, goed (vw
xiv, p. 6z6).
stuur

La Bruyêre, Jean de-, Parijs 1645 – Versailles 1696,
Frans schrijver. Hi' werd beroemd door Les caractEres
de Theophraste (P arijs,1688), een vertaling uit het
Grieks, gevolgd door een serie karakterbeschrijvingen van de zeden en gewoonten van zijn tijd.
M. haalt hem aan in Idee763: `la principale partie
(qualite?) de l'orateur, c'est la probite (Fr. de voornaamste eigenschap van een redenaar is eerlijkheid). 'In die uitspraak', aldus M. `lit meer diepte
dan in al de schoolse lessen van "Hugo Blair of
"Quintilianus'.
Hi' tekent hierbij aan dat de uitspraak `pectus est
quod disertos facie (Lat. het is het hart dat welspre-
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kend maakt) uit Quinilianus' Institutio (x7,15) ook
dit `beset van die waarheid' bevat(vw iv, p. 489). In
een brief aan W.A. Paap d.d. 4 juli 1881 schrijft hi'
dat bovengenoemd citaat `vry en gewyzigd naar La
Bruyere' is (vw XXI, p. 375); op 25 oktober 1881 bejui citaat niet te hebben kunnen
kent hi'j Paap het ste
vinden(vw XXI, p. 501).
*mensenkennis

Lachaud, Charles A.-0818-1882, Frans advocaat, trad
onder andere op in het proces van de maarschalk
Francois Achille Bazaine (18n-1888).
In Over Specialiteiten schrijft M. dat Lachaud de bijnaam van verlosser, rote redder draagt en:
juist hierom kan men den ongelukkige die hem tot
overdedigero kiest, reeds voor 't vonnis als veroordeeld beschouwen. Wie meent hem nodig te hebben,
verklaart zich ryp voor 't schavot. Het is immers nu
eenmaal van algemene bekendheid dat die niemandreddende redder de specialiteit van ongerymde stellinen beoefent, en dat 'n certifikaat van onschuld uit zyn
g
mond vrywel gelyk staat met 'n bekentenis van moord
en doodslag. Ook waar dat bekennen niet meer nodig
is, blyft altyd de naam Lachaud 'n wichtig nummer op
't lystje van verzwarende omstandigheden. Het hem
door depublieke opinie toegeschreven talent – hoofdzakelyk alweer bestaande in onbeschaamdheid – benadeelt z'n beschermelingen, en komt dus in den grond,
elk alle schelmery, op onbekwaamheid neer.' (vw v, p.
g
594)

En `moordenaarsredder' noemt hi'j hem in de
Causerieen; Lachaud zal namelijk de moordenaar
*Tropmann verdedigen (vw iv, p. 306).

Lachrnd, ps. van Anthon G.W. Ramaer (1812-1867), publicist van De Dageraad ("De Dageraad 2) in de periode 1858-1864 en medewerker van het tijdschrift
"Omnibus.
In oktober 1861 besprak hi' de Minnebri even zeer gunstig, `doch ik vind er weinig talent in' schrijft M. in
1861 aan Tine(wsch. 11-18 september, vw x, p. 504).
Lachme besprak ook de Ideeen zeer welwillend. In
Idee321 reageert M. op deze bespreking, waarin
Lachme(hier niet bij naam genoemd) hem zou hebben beschuldigd van `verflauwde minachting voor
Publiek'. M. reageert hierop met: `Dat is laster, en als
Lachme 't weer zegt, doe ik hem 'n proces van injurie aan.'(vw II, p. 511). In een noot uit 1872 schrijft M.
dat de `arme' Lachme 'op allerstreurigste wyze ondergegaan [is] in de voor sommigen zo zwaren
Kampf um's Dasein' (vw ii, p. 710).

Laeken, (tegenwoordig Laken), voorstad van Brussel.
Tine woonder er in 186o aan de Antwerpse Steenweg 77 . In de aanhef van de Minnebrieven schrijft M.
in zijn introductie van "Fancy: "t Is iemand die ik
liefheb... zy lit in een koffer te Laeken...' (vw II, p.
12. 0 4 juli 1861, tijdens het schrijven van de Minnebrieven, schrijft M. in een brief aan Giinst, de uit e-

LACHAUD — LAFONTAINE

ver ervan, dat `Fan (een roman of zoo iets)' nog te
Brussel is(vw x, p. 482).

Lafontaine, August Heinrich Julius-, 1758-1831,
Duits veldprediker en schrijver van meer dan tweehonderd sentimentele familieromans, onder andere
Das Bekenntnis am Grabe (3 dln., 1805) en de serie F amiliengeschichten, waarin in dl. i en II Die F amilie von Halden (s.10797), en in dl. iv en v Hermann Lange
(Berlijn, 18m) zijn verschenen.
De romans van Lafontaine werden ook in Nederland in de negentiende eeuw veel gelezen. M. waardeerde Lafontaine zeer. In zijn naschrift bij De Bruid
daarboven (1872,) schrijft hi' dat Lafontaine den van de
schrijvers is die invloed op hem heeft gehad (vw iii,
P. 546). In een brief aan RJ.A. Kallenberg van den
Bosch van 29 december 1881 noemt M. hem als de auteur die het meest invloed heeftgehad op zijn gemoed (vw XXI, p. 555).
In Idee 1052b noemt hi' hem `hoofdeigenaar van al
de «eenzame dalen» en «graftombes» waarmee
onze *Feith zo'n mirobolant effekt maakte' en
schrijft hi' dat Lafontaine een belangrijke rol speelt
in de opvoeding van Woutertje Pieterse (vw vi, p.
483-484). In hetzelfde Idee schrijft hi' verder:
`Welnu dan, Lafontaine was humorist. 't Is hem gelukt
hier en daar de natuur te betrappen op ondeugendheidjes die meer waard zyn dan 't eenzaamste dal vol
kerkhoven en gebroken harten. Dat z'n Publiek er niet
op lette, en volstrekt schreien wilde, kon hy niet helP en. Misschien leverde hy al die tranen om den brode,
en nu en dan wat waarheid als toegift voor eigen liefhebbery.' (vw vi, p. 486)
Aan Funke schrijft hi' op 12 juni 1873 dat Lafontaig
'lief en 'door de oudheid
nes roman Hermann Lane
nieuw' is. Hi' overweegt Mimi er een nieuwe vertaling (er was een Nederlandse vertaling van 1804i8o5) van te laten maken en vraagt Funke om zijn
mening hierover (vw xvi, p. 25). Funke meent dat M.
de Franse schrijver Jean de LaFontaine bedoelde
(brief van 13 juni 1873, vw xvi, p. 28), waarna M. hem
corrigeert en over de `radikaal vergeten' Lafontaine
schrijft:
`Hy is 'n type, en heeft zeer groten invloed uitgeoefend
op volksgeest, karakter, zedelykheid (of Onzedelykheid, maar h6Ogstfatsoenlyk!) en zelfs op de gezondheld. Dit had ik in 't licht willen stellen, en ik zal het
ook doen. Ik zou 'n slecht auteur zyn, als by 't behandelen van 'n mensch-geschiedenis uit het begin der
xixe eeuw zoo'n enormen factor over 't hoofd zag!'
(brief van 15 juni 1873, vw xvi, p. 29-30)
M. is teleurgesteld dat Funke Lafontaine niet kent
en waarschijnlijk geen herdruk van diens werken
wil verzorgen:
`Welnu, ik zal drie of vier romans van hem – met toelichting! by dezen of genen uitgever laten drukken
tot m'n root verdriet) en zal u rapport doen van den
(
uitslag. Of liever, 't zal u wel blyken zonder my.' (vw
xvi, p. 30)

LA FONTAINE — LAMARTINE

M. heeft dezeplannen nooit uitgevoerd.
In 1886 stuurt Funke M. eengrote stapel Lafontaines, waarover M. hem schrijft: `ik wil niet sterven
voor ik zeker ben al zyn Juliaas in my te hebben opgenomen, voor ik my verdiept heb in M z'n ledikantjes, prieeltjes en zielstoestanden...' (brief van 2.4
februari 1886, vw XXIII, p. 571).
Lafontaines Hermann Lange vertelt de geschiedenis
van een jongeman, die te oprecht en te Fier is voor
deze wereld en daardoor zichzelf en anderen ingrote verlegenheid brengt. Hi' heeft een scherpzinnig
encynisch karakter, waardoor hi' het slechte gedrag
van de hoe ambtenaren in het Duitse staatje, waarin het verhaal zich afspeelt, doorziet. Een rechtvaardieg
vorst zal volgens hem een einde maken aan de
wantoestanden. Wanneer deze niet komt, trekt
Hermann Lange zich terug in zijn familiekring
(P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979, p. 52).
Mimi suggereert een directe parallel tussen de
hoofdpersoon Hermann Lange in de gelijknamige
roman, die liever ontslag neemt dan onrecht te dulden, en Max Havelaar die in Lebak hetzelfde deed
(a.w.,p. 6o, 186-187).
La Fontaine,Jean de-, Château-Thierry, Champagne
1621 - Parijs 1695, Frans fabeldichter. Zijn vader bezorgde hem een betrekking als maitre des eaux et
fordts en drong aan op een huwelijk. Na enige tijd
liet La Fontaine vrouw en baan in de steek enging
naar Paris. Hier leerde hi' enkele mensen kennen
die hem zijn hele leven zouden onderhouden en
raakte hi'j bevriend met Boileau, Racine en Moliere.
Zijn belangrijkste werken zijn de Fables en de Contes.
In Over Specialiteiten haalt M. de versregels Toccasion, la faim, l'herbe tendre,/ Et quelque diable aussi lepoussant.' (Fr. de gelegenheid, de honger, het
malse Bras,/ En een of andere duivel die hem een

duwtje gaf) aan uit de fabel `Animaux malades de la
peste' (Fr.pestlijdende dieren) (vw v, Ix 49 6-497; zie
voor de eigenlijke reels vw v, P. 746). In een brief
aan H.H. Huisman d.d. 8 januari neemt hi' deze passage uit Over Specialiteiten over, waaraan hi' in een
noot toevoegt dat deze reels
g
'tilt een der schoonste
fabelen van Lafontaine' komen (vw xIV, P. 346).
Op 25 oktober 1882 komt M. in een brief aan mevr.
G.C. de Haas-Hanau 188z terug op zijn positieve oordeel over La Fontaine:
`Zeg, wat valt die Lafontaine me tegen! De meesten
zyner fabels zyn gerekt, haarsleeperig, vol gedwongen
dictie – en wat de moraal aangaat – niet pakkend. En
z'n Contes? Ze moeten ondeugend heten. Waren ze dat
maar!' (vw xxii,p. 430)
*Perrette

Lahnstein, eig. Oberlahnstein, plaats aan de monding van de Lahn en de Rijn, nabij Koblenz. Daar
bevindt zich de burcht Lahneck, die, aldus M. in
de Millioenen-studien, 'door eenryken Engelsman
«op speculatie» herbouwd is' (vw v, p. 18).
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In 1860 werd deze burcht op de oude ruines herbouwd.
Laken, *Laeken

Lamartine, Alphonse Marie Louise de-,

Macon

dichter. In 1820
werd hi' als dichter bekend door zijn lyrische
poeziebundel Meditations poetiques. In 1823 verscheen
zijn Nouvelles meditations poetiques. In 1835 schreef hi'
het reisverslag Voyage en Orient, souvenirs, impressions,
pensees et paysages, waarna nog vele titels volgden. Lamartine was naast zijn schrijverschap ook politiek
actief. Na de omwenteling van 1848 werd hi' lid van
het Voorlopig Bewind, minister van Buitenlandse
Zaken en volksvertegenwoordiger in de Constitutionele Vergadering die hem lid maakte van het Uitvoerend Bewind. Hi' verloor zijn politieke invloed bij
het uitbreken van hetJuni-oproer. Hierover schreef
hi' Trois mois au pouvoir (1848) en Histoire de la revolution dei848 (1849). Na een nieuwe verkiezing in Orleans mocht hi'j weer toetreden tot de Nationale
Vergadering.
M. las in zijn jeugd samen met zijn vriend Abraham
des Amorie van der Hoevengedichten van Lamartine en de Parabeln van "Krummacher; in de Millioenenstudien spreekt hi' van de `ziekelyke klinkklank van
Lamartine' (vw v, p. 28). Hi' citeert enkele versregels
uit diensgedicht 'Le Lac' (Fr. het meer; uit de bundel Meditationspoetiques, waarover hi' opmerkt:
tees zyn levensgeschiedenis, en oordeel of hy zulk
een lac in zyn gemoed had, toen hy z'n publiek dat
1790 - Passy 1869, Frans romantisch

ding voorweende? Melancolie de métier, anders niet.
Er was vraag naar die waar, en de kunstenmaker leverde wat gevraagd werd. Bah!' (vw v,p. 28-29)

Lamartinesgedicht 'Le Dèsespoir' (Fr. de wanmeditationspoetiques) schrijft M.
in de Minnebrieven dat het `veel te lang,
en... te mooi'
is. "t Is de desespoir van een verzenmaker, een wanhoop in crinoline [=hoepelrok].' (vw ii, p. 25).
In een brief aanj.H. van Offel d.d. 2.o juni 1876 uit
M. zijn kritiek op de geschiedschrijving van Lamartine in Histoire de la revolution de 1848. Het werk bevat,
aldus M. niet de feitelijke waarheid over de revolutie (VW XVIII, p. 383).
In Over Specialiteiten lezen we dat jonker "Frits Lamartines Voyage en Orient raadpleegde voor informatie over Smyrna (Izmir). Zijn vader, de `Oude heer
Van 't Een-of-Ander"was verbaasd over depoetische kennis, de klassieke belezenheid, en de geleerdepodzie van z'n zoon, die reeds, na slechts een vyg
te hebbengegeten, precies wist waar Troje gelegen
had en welke indrukken de nab held dier plasts in
elk rechtgeaard Orient-lezer behoort op te wekken.'
(vw v,p. 513). In de losse bladen uit het dagboek
van een oud man' sprak M. nog van 'de gemoedelijkegodvruchtige Lamartine', van wie hi' de uitspraak 'Pour des hdros et nous, it est des poids
divers!' (Fr. voor heldengelden andere gewichten
Over

hoop; uit de bundel
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dan voor ons) aanhaalde (vw viii, 13- 374).
In Idee482 gebruikt M. Lamartines versregels `Nos
et nos soupirs sont l'huile de la lampe/ Que
PP
Dieu nous faitporter devant l'humanitd!' (Fr. onze
tranen en onze zuchten zijn lampolie/Die God ons
voor de mensheid laat dragen!) in de volgende passage:
`Maar wdl kan ik den nazaat ter hulpe komen als-i onderzoekt wie in onzen tyd, in ons land, zorg dragen olie
tegieten in de lamp die de mensheid voorlicht. En al
is niet altyd die olie saamgesteld uit de tranen en verzuchtingen van den martelaar, toch vloeiden er drupels zweets in den schaal, toch was er moed nodig om
P
die omh6Og te houden in 't gedrang der menigte, die
licht begeert, maar haat voelt en vyandschap openbaart teen
wie dat licht durfde ontsteken.' (In een
g
noot hierbij neemt hij bovengenoemde regels van Lamartine op; vw III, p. 23o)
In een brief van M. aan Mimi d.d.4 en 6 mei 18641ezen we dat de vertaler van de MaxHavelaar, "A.J.
Nieuwenhuis, Lamartine om een oordeel over het
eerste hoofdstuk van het boek hadgevraagd. Deze
had M. een `auteur original et distingue (Fr. oorspronkelijk en voornaam/belangrijk auteur) genoemd, waarover M. opmerkt: 'Nu, na 't hooren van
Chap . 1 beduidt dat niet veel.' (vw xi ,p. 295-296).

Lamb, Charles-, Londen 1775 – Edmonton 1834, Engels dichter en essayist. Publiceerde in 1807 Tales of
Shakespeare. In 182o verschenen zijn 'Essays' uit The
London Magazine in boekvorm onder het ps. Elia.
In zijn *`Brief aan A.C. Kruseman' schrijft DD. dat
hij onlangs iets van Lamb gelezen heeft over galanterie, nl. ',platgalanterie niet van een zijden of niet-zijden 'a on afhing' (vw ix, p.12,8).

Lamettrie, Julien 0. de-, 1709-1751, Frans materialistisch-atheistisch wijsgeer, leerling der Jansenisten.
Hi' studeerde medicijnen in Leiden. Later vroeg hij
asiel aan bij Frederik de Grote, omdat hij zowel in
Nederland als in Frankrijk veroordeeld was vanwege een satire die hij geschreven had op de Franse artsen(La faculté vengee,1747; in 1772 in Parijs gepubliceerd als Les charlatans demaques) en vanwege L'hom1748). Frederik de Grote nam
me-machine( Leiden,
hem op aan zijn hof. Hierop zinspeelt M. in zijn
"`Molenaar van Sans-Souci' (VW XXII, p. 411). In Idee
82 rekent hijem
h (als Gassendi la Mettrie) onder
4
degrote denkers (vw III, p. 229).

Lam on de-, de zuidelijke districten van Sumatra,
ele gen aan de Straat Soenda, tegenover Bantam.
g
Tot 1856 het toneel van enkele lokale opstanden tegen het Nederlands gezag. Op zijn zoektocht naar
Adinda, kwam Saidjah in de Lampongs aan, waar
het Nederlandse leer
een dorp had veroverd, dat
g
`dus in brand stond' (Max Havelaar, vw 1, p. 253-254;
"Saidjah en Adinda). *Weitzel

LAMB — LANGENDIJK

Lancaster, voornaam Engels geslacht. In 1399 werd
Henry Iv van Lancaster koning van En eland. Hun
embleem was een rode roos(Idee 1051, vw vi, 1). 457).
De Lancasters streden tegen de Yorks, die als embleem een witte roos droegen.

Land, in brieven, Het-, anoniem verschenen briefroman uit 1788 van *Elisabeth Maria Post.

Lang, Karl Heinrich, ridder von-4764-1835, archivaris te Miinchen, schrijver van geschiedkundige
werken. In een aantekening bij Pruisen en Nederland
(vw Iv, P. 94) noemt M. Langs Memoiren. Skizzen aus
meinem Leben und Wirken, meinem Reisen und meiner Zeit
(2 dln., 1842).

Lange, Daniel de- 9 1841-1918, toonkunstenaar, oprichter van het Conservatorium te Amsterdam, muziekrecensent van Het Nieuws van den Dag. In een brief
aan. Ziircher uit 1886 schrijft M. dat De Lange in de
`khunst-beschouwing' het woord `sapryk' gebruikte
`omprecies te doen weten hoe de heer Quast piano
speelt' (vw 'am, p. 566). Over De Lange schrijft M.
verder in een brief aan Marie Berdenis van Berlekom d.d. ii december 1886: 'Die kritikus levert modelled van kletsomanie'(vw xxiii, p. 755).

Lange, Jean Gaspard-, fiscaal bij de Raad van Justitie
te Padang. Eind 1843 gelastte generaal "Michiels
Lange om strafrechtelijk op te treden tegen DD. wegens het vermeende *kastekort. Lange weigerde dit;
hij verklaarde zich daartoe 'incompetent' (zie het
vonnis van 6 juni 1844, VW VIII, p. 401-403). Op n juli
1844 werd hij (ongevraagd) eervol ontslagen 'ten gevole van particuliere berigten' (vw viii, p. 410).
Deze zaak komt kort ter sprake in de MaxHavelaar
(vw i,p.166).

Lange Leidsedwarsstraat, zijstraat van de Leidsestraat te Amsterdam. Hier woonde Sjaalman met
zijn gezin op een achterkamer boven een winkel.
Droogstoppel ging er op bezoek om van Sjaalman
de nodige inlichtingen in te winnen over het boek
van de koffieveilingen. Een mevrouw wijst hem de
weg: `Gast uwee maar de trap op, na 't eerste pertaal, en dan na 'et tweedepertaal, en dan nog 'en
trap, en dan is uwee-d-er.' (Max Havelaar, vw I, p. 5o).

Langendijk, Pieter-, Haarlem 1683-1756, Nederlands
(blijspel)dichter. Met schilderen, etsen en tekenen
voorzag hij in zijn levensonderhoud. In 1749 werd
hij benoemd tot historiedichter van Haarlem. Hi'
schreef onder andere de blijspelen Don Quichot of de
bruiloft van Kamacho (1699), De Zwetser (1712), Het wederzijdsch huwelijksbedrog (1712.)en De bedriegerij van Cartouche, of de Fransche roovers (1732).
M. noemt diens Don Quichot of de bruiloft van Kamacho
meerdere malen, o.a. in de MaxHavelaar, waarin
hieruit voorgedragen wordt op 'de krans by de Rose-
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meyers'. Droogstoppel zegt dat `de jongens [het] altijd zo aardig vinden, omdat er jets van een «brillekieb[pled] in komt' (vw p. 31). De passage luidt:
rym terwyl ik slaap, ik rym terwyl ik eet:/En op
de brillekiek bedenk ik myn rondeelen.' (geciteerd
naar Max Havelaar, ed. Kets-Vree, 1992, dl. p. 1314).

In Idee 454 schrijft Mutatuli over het taalgebruik
van depreken van *ds. Zaalberg dat `Langendyks
Kamacho – «jae, miester jochem-zelf» – zeggen
zou, dat: «hongt noch kat het niet verstaen kan!»'
(vw p. 209). H i' noemt dit toneelstuk verder nog
in de Millioenen-studkn (vw v, p. 27 en 98).
In Idee 105,
1 waarin hijedpolitiek van *Thorbecke
inzake de Kunst bekritiseert, citeert hij Langendijk:
"t Onnozel volkje houdt poeten/Voor dwaze hoofden vol van waan:/Maar wilt gy de oorzaak daarvan
weten?/'t Zietgekken voor poeten aan.' (vw p.
459; cf. Idee 1054, vw VI, p. 523).

Langeveldt van Hemert, Abraham Juliaan-, 18251880, in 1845 begonnen als klerk bij de resident van
Madioen, van 1854 tot 1858 controleur der tweede
klasse in Lebak, dus ook werkzaam onder Hi'
eindigde zijn carriêre als resident van Ternate in

de hij door naar Turkije, waar hij dienst nam in het
leer.
g
In een brief aan Mimi van maart 1863 roept uit:
`0 God, de Polen zyn geslagen en Langiwicz is niet
dood!' (vw p. 113; "Polen). Mimi vermeldt dat Langiewicz vol ens de bladen als vertegenwoordiger
van Krupp (wsch. de Duitse industrieel Alfred
Krupp,1812-1887) te Constantino el overleden is
(Brieven WB VI, p. 71).
(Lit.Jerzy Koch, `Vooruit naar Krakau!, Multatuli's
Poolseplannen' in: Hollands Maandblad,1992, nr. 2,
p. 2.8-34)

Langrand-Dumonceau, Andre-0826-190o, Belgisch
avonturier, die onder bescherming van de rooms-katholieke kerk verscheidene vennootschappen in Belgie en elders oprichtte. Toen hij in 1870 failliet ging,
werd zijn proces met hulp van de clerus uitgesteld.
Bij een vluchtpoging na het aftreden van de regering in 1871, werd hij gepakt en bij verstek veroordeeld tot vijftien jaar gevangenis.
M. noemt deze zaak in de Millioenen-studkn (vw v, p.
212); in Idee 942 spreekt hij van `Dat katholiseren
van 't kapitaal van Lagrand... bah, 'n ware schande!'
p. 124).
(vw

1876, waarna hij naar Nederland terugkeerde. In de

Max Havelaar wordt hij als "Verbrugge geportretteerd.
In 1856 stuurde M. hem een missive met 32 vraagpunten. Langeveldt van Hemert beantwoordde en
parafeerde deze missive op 29 maart 1856 (vw p.
584-591). Deze vraagpunten werden door opgenomen in de Minnebrieven (vw p. 135-142) als bewijs
voor het feit dat hij de waarheid had geschreven aangaande de gebeurtenissen in *Lebak in het algemeen
en zijn verhouding tot de regent in het bijzonder.
De controleur beantwoordde alle vragen, behalve de
vraag of er sprake was van knevelarij in Lebak.
Op 31 maart 1878 ontmoette M. en Van Hemert el-

kaar weer in Breda. Langeveldt van Hemert was ziekelijk: `toen hy my (...) zag, be on hy als 'n kind te
schreien, en viel slap to en my aan' (brief aan Mimi
d.d.31 maart 1878, vw
p. 407). hoopte op
diens steun, `maar z'n toestand was zoo ellendig, hy
was zoo ouwelyk en dèbiel en... hy huilde zoo, dat
ik't niet van my verkregen kon hem op kosten van
krachts- of karakterinspanning te 'a en.' (brief aan
J.A. Roessingh van Iterson d.d. 8 januari 1882, vw
p. 606).
(afb. in W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, 2e
druk, 1 9 8 7,P . 45)

Langiewicz, Marian-0827-1887, Pools nationalist, leraar aan de krijgsschool te Paris. Nam in 1860 deel
aan de tocht van Garibaldi naar Sicilie. In 1863 deed
hij mee aan de Poolse opstand. Op maart riep hij
zichzelf uit tot alleenheerser. Na de nederlaag bij
Grochowisk een week later, moest hij uitwijken
naar Oostenrijk. Na een verblijf in Zwitserland reis-

Lannoy, Julia Cornelia de-, Breda 1738 – Geertruidenberg 1782, Nederlands (toneel)dichteres. Zij
schreef o.a. de treurspelen Leo de Groote (1767), Het bele van Haarlem (1770) en C/eopatra (1776). Haar gedichten werdengebundeld in Dichtkundige werken
(1780) en Nagelaten dichtwerken (1783, door Bilderdijk
uitgegeven).
In de Millioenen-studkn noemt haar sonnet `De
Onbestendigheid' (in: Ernstige en luimige gedichten,
' s-Gravenhage, 1851):
` Moest eindlijk Babylon in puin en asch verkeeren,/De
stad, die 't gansch Heelal verwond'ring heeft gebaard!/En gy, o Nineve! dat zoo voortreffelijk waart,/
Kon niets den ondergang van uw Paleizen weeren?/
Moest Titus Zegeboog zij n luister ook ontbeeren?/Is
Piza's heerlijk beeld door de eeuwen nietgespaard!/Ja,
zag men 't woedend vuur dien Tempel zoo vermaard,/Epheze's wonderstuk in eenen nacht verteerenVo Pharos! wierp de tijd uw trotsche vuurbaak
neer!/Mauzool, is van uwgraf het minst bewijs niet
meer!/In 't kort, kan niets op aard zijn eersten glans
bewaaren?/Wat reden heb ik dan om zoo verbaasd
te staan,/Dat naa den trouwen dienst van acht of
negen jaaren,/Van mijn baleinenrok de haak is of egaan?
M. schrijft hierover:
luffrouw Lannoy hadgroot el k. Babylon, Titus' ze-

't Mausoleum, Nineve, haar «baleinen rok»...
van al die dingen zyn de haken losgegaan. En veel
meer nog, beste juffrouw Lannoy. Gy meendet al heel
wat vergankelykheid bekeken te hebben, menge u
door Wysbegeerte en Geschiedenis troosten liet over 't
losgaan van die haak. Zou uw filosofie bestand zyn gegeboog,
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weest teen
't verlies van al uw kleren, met of zonder
g
balein dan? Teen
't verlies ook van wat daarin zat,
g
van uzelf? Die kans is reeds lang werkelykheid
geworden, al scheen ze u moeilyker denkbaar toe,
dan die zes hardnekkige nullen op de roulet (...)' (vw
v, p.104)
In de Minnebrieven spreekt hi' van het `korset van Juffrouw Lannoy' (vw II,p. i2o).

Lantaarn, De-, literair tijdschrift onder redactie van
Jan C. de Vos, verscheen van 1885 tot 1889. Op 6 juni
1885 bedankt M. G.L. Funke voor het sturen van
twee afleveringen van het tijdschrift (vw XXIII, p.
359). In deze brief levert hi'iek
kritop een artikel
daaruit van Frans Rosenstein over *Fiora della Neve
(ps. M.G.L. van Loghem).
Het maart-nummer van 1887 bevat een herdenkingsartikel over M. metportret (afb. in: Atte Jongstra, De
Multatulianen,1985, p. 91).
In oktober 1887 publiceert De Lantaarn een artikel
n.a.v. degrief dat M. en C. Busken Huet niet, en Bosboom-Toussaint en Hasebroek welgehuldigd werden op het twintigste Taal- en Letterkundig
Congres.
In deze aflevering verschijnt ook het artikel 'Multatuli in het Schimmenrijk' opgenomen, als reactie
op het artikel `Multatuli in de geestenwereld' (Het
Eeuwige Leven 1887. Deze aflevering bevat tevens
een afbeelding van het `wetenschappelijke knaagdier'. "Th. Swart Abrahamsz(afb. in: Atte Jongstra, De Multatulianen,1985, p. 99, met foutief bijschrift).

La Place, Cyrille P.Th.-, geb. 1793 – Frans zeevaarder,
admiraal. Hi' beschreef zijn refs om de wereld in Voyage autour du monde par les mers de l'Inde et de la Chine,
execute sur la corvette de l'Etat la F avoritependant les annees 1830, 1831 en 1832, sous le commandement de M. La Place (5 dln., Parijs, 1833-1839). Hi' prijst hierin de
veiligheid van personen en eigendommen op Java.
In Nog eens: vrye arbeid schrijft M.:
`La Place vond het zeer onbehoorlyk dat de Sultan van
Madoera zyn blote voeten met de hand aanraakte.
Maar daarentegen was er eens in 'n Javaas district grote opschudding over zekeren achtenswaardigen Generaal-officier die, vreemdeling in Indie doch menende
dat den soldaat alles vry en goed stond, zich niet ontzag op een inspektiereis, onder het oog van 't met zyn
rang overeenkomend gevolg, terzyde van den weg te
voldoen aan een natuurlyke behoefte. Wie had hier
recht, La Place of de Javanen? Wat is hier zwaarder vergryp te en decentie, de zeer zindelyke voet van den
Sultan, of 't zeer onzindelyke... andere van dien Generaal?' (VW v, p. 420-422)

Lapland, *Samojedie
Laps, Juffrouw-, "Juffrouw Laps

LANTAARN — LA ROCHEFOUCAULD

Larmoyante genre, het-, de voor het levensgevoel
van de opkomende burgerij typerende sentimentele
toneelstukken, waarin de handelendepersonen (en
de toeschouwers!) makkelijk tot tranen bewogen
werden. In zijn naschrift bij De Bruid daarboven
schrijft M.:
`In de dagen toen ik begon litterarische indrukken in
my op te nemen, had de larmoyante school uitgediend. Myn begerig gemoed voedde zich met de nasprokkeling, en teruggaande van later voortbrengselen tot de bronnen, lie p ik in omgekeerde richting
dery af, die ouderen van dagen sedert vyftig jaren waren langs gegaan. Ik zoog allerlei «deugd» begerig in.
Antieke deugd, burgerdeugd, vader-moeder- kindervoogdendeugd, republikeinse deugd, heldendeugd,
huiselyke deugd, toneel- en romandeugd, d.i., alles
saamgenomen, boekerige en onware deugd: we zyn by
*Holm. Het eenvoudig-ware kwam my gering voor. Er
moest spanning by de zaak zyn, miskenning, stryd op
leven en dood... liefst met het Noodlot, zie de «Hemelse Machten» in 't allereerste toned: Lafontaine tout
pur.' (vw iii, P. 546-547)

La Rochefoucauld, Francois, hertog van-, Parijs
1613-1680, Frans schrijver. Hi' was samen met de
hertogin van Chevreuse betrokken bij de strijd tegen Richelieu. In 1652 raakte hi' zwaar gewond bij
de veldslag van St. Antoine, waarna hi' zich terugtrok in zijn huiselijke leven. Hi' ontving vele beroemde mensen, onder wie Mme de Sable, Mme de
la Fayette en Mme de Sdvigne. In 1662 gaf hi' zijn
Memoires uit, in 1665 verschenen zijn Re flexions, ou
maximes morales, waarin de menselijke relaties beheerst worden door eigenliefde. In 1668 verscheen
hiervan al een vijfde druk.
In den van zijn verlovingsbieven aan Tine schrijft M.
dat hi' de Maximes dikwijls bij zich draagt en het
boek daarom laat inbinden (brief van 22 oktober
1843, VW VIII, P . 494).
M. haalt herhaaldelijk aforismen van La Rochefoucauld aan. Zo vinden we bijvoorbeeld in Over Specialiteiten de volgende `maxime':
`Ceuxqui s'appliquent trop aux petites choses, deviennent ordinairement incapables des grandes [Fr. wie
zich te zeer toelegt op het kleine, wordt gewoonlijk
onbekwaam tot hetgrote]' (vw v, p. 585).
M. analyseert deze `maxime': het woord trop is hier
overbodig, want `«Te veel» werkt altyd en overal
schadelyk'. Hi' voegt hier echter aan toe dat dit geen
verwijt is: hi' weet hoe moeilijk het is zich juist uit
te drukken, en de uitspraak zou `hinken' wanneer
men er het woord trop uit zou laten. Over de `petites
choses' schrijft hi':
`Petites choses zyn er niet, en de door Larochefoucauld
gewraakte fout ligt niet in de kleinheid der dingenzelf, maar in 't wanbegrip over hun opportuniteit'
(VW V, p. 585)
In een noot bij deze passage voegt hi' toe:
Tan Larochefoucauld weten, dat by zich zeer veel
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moeite gaf de waarheid der feiten te benaderen in uitdrukking. Jammer dat zyn menskunde zich op een zo
nauw terrein bewoog. Hy overzag alleen wat er aan hoven geschiedde, en wel bepaald aan 't franse hof.' (vw
v, p. 646)
In de Millioenen-studien komen we La Rochefoucauld
teen in het hoofdstuk Triesters, truffels en speelbanken':
`Niemand zou durven verkondigen dat 'n driehoek
vier zyden heeft, maar wel mag Larochefoucauld de
huichelary voorstellen als 'n hulde die de ondeugd
aan de deugd bewyst.' (vw v, p. 215)
In De Bruid daarboven, de Causerieen en Idee 668 haalt
M. La Rochefoucaulds uitspraak 'Tout le monde se
plaint de sa memoire, mais personne ne se plaint de
sonjugement.' aan (Fr. Een ieder beklaagt zich over
zijn geheugen, maar niemand over zijn oordeel;
resp. vw iii, p. 459, VW Iv, p.164 en vw iv,p. 405); in
Idee 668 voegt hi' hieraan toe dat deze spreuk alleen
van toepassing is op `wie tevreden is met 'n erkend
g
ebrekkigen maatstaf, en waarde hecht aan het
vrysprekende vonnis van 'n rechter in eigen zaak',
want:
`Het geheugen is zo gelukkig niet. Hem vonnissen dagelyks de onomkoopbare feiten, die op gevoelige wyze
het deficit aantonen in de boekhouding van eenmaal
opgegaarde, doch later verwaarloosde kennis.' (vw iv,
P. 405)
In Idee567 voegt M. aan La Rochefoucaulds uitspraak 'Le desk de paraitre habile, empeche souvent
de le devenir' (Fr. het verlangen bekwaam te lijken,
belet dikwijls het te worden) toe `dat niets meer de
onkunde in de hand werkt, dan de mening dat men
niet onkundig is' (vw iv, p. 327).
In `Multatuli: aforisticus van de waarheid' (Over Multatuli,1979, nr. 4, p. 5-2o) vergelijkt Em. Kummer de
stijl van M.'s Ideeen met o.a. de Maximes van La Rochefoucauld. *mensenkennis

L'Arronge, Adolf-0838-1908, Duits toneelschrijver,
vooral van blijspelen en kluchten, bijv. Mein Leopold.
M. las in de Rheinische Kurier, dat L'Arronge voor den
van zijn `Possen' (kluchten) een honorarium ontvangen had van meer dan een miljoen thalers. Zijn Vorstenschool leverde hem slechts vijfhonderd gulden
op:
"t Wordt tyd dat ik de schoenenga poetsen van dien
m'nheer L'Arronge, den potsenmaker... als ik daartoe
goed genoeg ben!' (noot bij Idee 658, vw iv, p. 687; cf.
zijn brief aan C. Vosmaer d.d. 23 februari 1874, vw xvi,

P. 432)
Latah, "latta
Lateau, Louise-0850-1883, Belgisch meisje, geboren
bij Charleroi als dochter van een fabrieksarbeider.
In 1868 vertoonden zich bij haar de stigmata van de
wonden van Christus, waarbij kwam dat zij sedert
1871 niet meer at en sliep. Jarenlang trok dit meisje
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met haar verschijnselen talrijke bezoekers, vooral
uit de Duitsegeestelijkheid. De bisschop van Doornik trad op als haar beschermer. Hi' werd als geestesziek afgezet door de paus. Louise sprak zich toen
uit voor de bisschop en teen de paus.
In een noot bij Idee 855 spreekt M. van het 'wonderdadig bloed-zweten van Louise Lateau' (vw Iv, p.
705). *Virchow

Latta, (latah) In Idee 891 geeft M. de volgende definitie van latta:
Vanneer de lezer in Indie geweest is, zal hy misschien weten wat men daar latah noemt. Dit woord betekent een ziekte of hebbelykheid van oude vrouwtjes, die zich openbaart in 't nabootsen van alles wat
men haar voordoet. Men lacht, zy lachen. Men
schreeuwt, zy schreeuwen. Men maakt eengebaar, zy
apen het na. Men werpt enig voorwerp op den
grond... klets, daar ligt alles wat de armepatiente in
de hand hield.'
In dit Idee vertelt hi' verder hoe hi' in 1839 de proef
op de som nam met een vrouwtje op de pasar Tanabang te Batavia. Ook bij mw. Cambier te Menado
heeft hi' een oud vrouwtje gezien dat aan deze
kwaal Teed. M. eindigt:
`Sedert eeuwen lyden wy aan deze kwaal! Wy werpen
weg wat anderen wegwierpen. Wy verdoemen wat verdoemd is, en zegenen waargezegend wordt. Wy wawelen na wat ons wordt voorgezegd. Wy geloven! Och,
wat al kostbaar porcelein werd en wordt er stukgeworpen door de arme latah-zieke Mensheid, die nietgeregeerd wordt door een zachtmoedige meesteres,gelyk
de slavin der goede Mevr. Cambier! (...) Wordt het niet
eindelyk tyd, ernstige pogingen aan te wenden tergenezing van zo'n verderfelyke kwaal? Om dit doel te bereiken moeten wy acht geven op de middelen die
sedert lang werden en nog steeds worden aangewend
om ons krank te maken... Men ziet dat ik niet ben afgestapt van m'n onderwerp: het onderwys.' (vw Iv, p.
623-624)

Latin en Grieks, *klassieke schrijvers
Latijnse school, In zijn jeugd (1832-1835) bezocht DD.
de Latijnse school aan het Sin el bij de Munt te Amsterdam. Vanwege zijn slechte cijfers werd hi' er
door zijn vader in apri11835 afgehaald. Willem Johan Zillesen(1774-1834) was in die tijd rector van
deze school.
(Lit. Eep Francken, De veelzinnige muze van E. Douwes
Dekker, Amsterdam, 1990, P. 29-47)

Launy, Lodewijk-0797-1849, geb. te Kopenhagen,
vertrok in 1816 als officier bij de cavalerie naar Indie,
werd in 1819 klerk bij Financier', in 1830 resident, in
1845 directeur der Middelen en Domeinen en in
1848 directeur-generaal van Financier'. Hi' stierf ten
gevolge van een val van zijn paard.
DD. schrijft Tine in een brief d.d. 6-7 maart 1846 dat
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hi' op de hulp van "Pahud en Launy vertrouwt om
herplaatst te worden in de dienst (vw viii, p. 646).

de ziel haar kracht putten maar uit zichzelf.' (vw iv, p.
690-691)

de inleiding van de Woutergeschiedenis (Idee
1262) lezen we:

In

Laurentius, *Sint Laurens

`De auteur, te suf en onvruchtbaar om zelf iets voort te

Lauriergracht, Batavus "Droogstoppel, de makelaar
in koffie in de "Max Havelaar, woont op Lauriergracht nr. 37 te Amsterdam. De beroemde openingszin luidt: 'Ik ben makelaar in koffie, en woon op de
Lauriergracht, No. 37.' (vw 1, p. 15). Herhaling is de
kracht van de reclame: Droogstoppel herhaalt zijn
adres regelmatig, in dit hoofdstuk nog twee keer
(vw 1, p. 15 en 19); het hoofdstuk eindigt met een afbeelding van zijn visitekaartje (vw 1, p. 2o).
In de Divagatien vertelt M. over het eerste commentaar op de Max Havelaar, dat kwam van een makelaar
die het boek hadgekocht in de veronderstelling `dat
er van koffie zou inkomen'. De man ondertekende:
`X, y of Z, met de byvoeging (letterlyk) «wonende in
een fatsoenlyker buurt dan de LauriergrachW. M.
reageert hierop: ' Myn Droogstoppel was dus, na gestikt te zyn, verhuisd' (vw v, p. 365).
apri11867
In een brief aan H.L. Flemmich d.d.-aril
schrijft M.:
Tin Kaffemakler behauptete das Buch [Max Havelaar]
war [lees: ware] nichts werth «want eenfatsoenlyk ma-

brengen, staaft in dit hoofdstuk door 't aanhalen en
bespreken van oude schryvers – ten rechte laafbronnen geheten – z'n aanspraak op de waardigheid van
«Letterkundige».' (vw Vu, p. 571)

de Ideeen 1262-163 (vw vii p. 571-581) gaat M. in
op het aanhalen van schrijvers. In een noot bij Idee
1263 schrijft hi':
`Ik neem 't den armen Vondel niet kwalyk dat niet alles wat-i leverde op 'n meesterstuk geleek, maar beIn

klaag de behoeftige zielen die uit zulke prullen
geestdrift en poezie moeten scheppen. Dit blyft echter
evenzeer 't geval, wanneer de aangeprezen modellen

inderdaad verdienstelyk zyn. 't Is juist aan die vermeende behoefte aan modellen dat we 't heerleger mislukte
kunstenaars en schryvers te wyten hebben. De eis der
kunst is oorspronkelykheid.' (vw vii, p. 58o)
Citaten uit *Stuart Mills werk worden in het Nederlandseparlement als orakelspreuken gebruikt op
hetgebied van belasting-, post-, munt- en bankwezen:
`De heren onder elkander houden zich alsof ze 't heel

kelaar woonde in eenfatsoenlyker buurt dan de laurier-

mooi vinden, en kaatsen de citaten met handen vol

gracht». Ach, du lieber Gott, wahr ist es, aber ich

heen-en-weer. Of het Volk zich hierdoor laat bedrie-

wusste damals noch so wenig von

fatsoen. Jetzt weis

Overigens bestond en bestaat de Lauriergracht wel,
maar er wasgeen

huisnummer

gen, is my onbekend. Misschien wel. Maar ik niet,
waarvan akte.' (vw vi, p. 136-137)

ich `s.' (vw xi', p. 165-166)

37:

tussen de num-

aanleiding van van het veelvuldig citeren van
Goethe, schrijft M. in Idee 722:

Naar

reikbaar via eengangetje. Vermoedelijk heeft M.

`Men late zich ter beoordeling van de populariteit zyner werken, niet bedriegen door de tot verveling toe,

hierom voor nr. 37 gekozen.

daaruit geputte citaten. Dit citeren is, door armoed

mers 35 en 39 was een in an naar een klooster, be-

aan eigen denkbeelden, mode geworden, of zelfs maar

Laven aan bronnen, d.i. het citeren en navolgen van
werken van vaak bekende auteurs. M. keurde het
veelvuldig citeren van *klassieke schrijvers, maar
ook van buitenlandse schrijvers, bijv. *Goethe en
*Schiller, af. Bijv. in Idee 729 (vw iv, p. 455). In een
noot bij dit Idee schrijft hi':
`Honderd en tweehonderd jaar geleden – ja veel later
nog – meende men z'n troost te moeten zoeken by de
«ouden». Wat zulke methoden voortbrachten, hebben wegezien. De raad doet me denken aan 'n hovenier die om z'n bomen van onvruchtbaarheid te

'n tic, als de brilletj es der pruisische luitenants. Ze menen dat zo'n ding 'n mens mooistaat, dat het

kleedt. En

zeer dikwyls zyn die aanhalingen slechts citaten van
citaten.' (vw iv, p. 452)
*Franse

modellen

Lavollde, Charles-, geb. 1823, vertrok in 1843 naar
China, werd in 1846 ambtenaar aan het Ministerie
van Handel te Parijs en later administrateur van de
omnibusmaatschappij aldaar. Hi' schreef o.a. Voyage
en Chine (1852) en La Chine contemporaine (1860).

genezen, den zwaarbeladen bogerd van z'n buurman

In 'Max Havelaar aan Multatuli' neemt M. eenpassa-

zit aan te kyken. Eilieve, wanneer 't voldoende is «zich

van Lavollee uit de Revue des deux
Mondes (1859, P. 584; vvv I, P . 395 en 398).

te laven aan 'n bron» – zo is de term, meen ik – van-

g
e op uit een stuk

waar dan dat zovelen wien tal van laafbronnen toegankelyk zyn, by voortduring van dorst versmachten, en
verschrompeld wegsterven zonder ooit iets degelyks
voort te brengen? En nog iets: indien 't staren op 'n
Vondel nodig is ter bevruchting, op wien dan heeft de
eerste Vondelgestaard? Wat, waar of wie was

zyn laaf-

bron? De waarheid is, dat onze litteratuur zal blyven
kwynen zo lang men geloof slaat aan zulke schoolse
raatjes. Niet uit «de ouden» en niet uit Vondel moet
p

Law, John-, (eig. John Lauriston) 1671-1729, zoon van
een bankier uit Edinburgh, bezocht in zijn jonge jaren Londen en Amsterdam, waar hi'j het bankvak
leerde. Keerde omstreeks 1710 terug naar Schotland
waar hi' een bank poogde op te richten die, teen
grondeigendom als onder and bankpapier uit zou
gaan even. Dit voorstel werd niet aanvaard. Hierop
vertrok Law naar het continent waar hi'j aan de
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speelbank een root kapitaal bijeengaarde, en zijn
plannen aan verschillende regeringen voorlegde.
Hierop werd hem door de Franse regering in 1716
toegestaan in Frankrijk een bank op te richten, die
grote hoeveelheden bankpapier uitgaf. In 1718 werd
zijn bank tot staatsbank verheven, die de slechte
financiele van de staat moest verbeteren. Dit werd
kortstondig gerealiseerd door grote hoeveelheden
ongedekte bankpapieren uit te even. Tegelijkertijd
richtte Law zijn particuliere handelmaatschappij,
de `Compagnie d'Occident', op die de koloniale ontwikkeling van Canada en Mississippi voorstond (de
`Mississippi-maatschappin Spoedig hierna werd
deze maatschappij met andere bevoorrechte handelsmaatschappijen
v
erenigd
in de `Compagnie des
Indes'. De handel in aandelen van deze maatschappij – die ook het tabaksmonopolie, de belastinginning en andere voorrechten toegewezen kreeg –
nam enorme, speculatieve vormen aan. De grote toename van degeldhoeveelheid leidde in 1719 gedurende korte tijd tot aanzienlijke welvaart: handel,
industrie en consumptie namen aanzienlijk toe. De
staat nam dezegelegenheid te baat om de grote
staatsschuld of te lossen. De hierdoor ontstane inflatie ondermijnde echter het vertrouwen in het bankapier en Law, die in 1720 tot staatsraad en
PP
controleur van Financien was benoemd, werdgedwongen tot steeds drakonischer maatregelen om
het vertrouwen in zijn ongedekte papiergeld te
handhaven. Zo verbood hi'j het gebruik en bezit van
degouden munt. Op 22 februari 172.0 werden de
bank en de Compagnie d'Occident verenigd en spiegelde Law de aandeelhouders nog grote dividenden
voor. Op 5 maart moest hi'j echter de waarde van de
aandelen verlagen en de waarde van de bankbilj etten halveren. Hierop brak in heel Frankrijk oproer
uit en stortte het helepapieren kaartenhuis ineen.
In december 1720 vluchtte Law naar Brussel met achterlating van een aanzienlijk vermogen. Tot zijn
dood leefde hi' armlastig in Venetie, waar hi' d.m.v.
het spel in zijn levensonderhoud voorzag.
In Idee 800 waarschuwt M. voor het investeren in
spoorwegobligaties met verwijzing naar deze handel 'in actien in Law's Mississippi-maatschappy' (vw
iv,p. 517).

Lazarus, uit Bethanie, broer van Maria en Martha,
volgens Johannes xi, 43-44 door Christus uit de doden opgewekt. M. veroordeelt de `kwakzalver' "Renan, die in zijn Vie de Jesus stelde dat Lazarus niet uit
de doden was opgewekt, maar schijndood was geweest. m.geeft de voorkeur aan de `lieve domme
naieve middeleeuwen' dieJohannes xi: (`Heere,
hi' riekt al') overduidelijk illustreerden met de voorstelling van een `bah-zeggende' figuur:
`Op al die schilderyen namelyk, houdt een der omstanders met afgewend gelaat, den neus tussen duim en
wysvinger. (...) Ik lees daaruit: opweldwn uit den dode
is reeds 'n sterk stuk op zichzelf, maar... als de patient
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reeds... wat zeg je däärvan!' (noot bij Idee140, vw II, p.
679-68o)

Lebak, de assistent-residentie in het zuidoostelijk
deel van Bantam, ook Bantam-Kidoelgenaamd. In
deze afdeling werd DD. in januari 1856 tewerkgesteld. De afdeling was verdeeld in de controle-afdelingen Lebak Kalêr (districten Warong Goenong en
Sadjira) en Lebak Kidoel (districten Lebak, "Parang
Koedjang en Tjilangkahan). Hoofdplaats was Rangkas Betoeng. Radên adhipati Karta Negara, al bij
zijn leven als een heilige vereerd, was bij DD. ' S aankomst reeds dertig jaar regent. De afdeling Lebak
met74.000 inwoners behoorde tot de armste streken van Java. Cultures van suiker of koffie waren er
niet, irrigatie van rijstvelden was er evenmin. In de
negentiende eeuw vertrokken veel inwoners uit Lebak uit naar de Lampongse distrikten of naar partikuliere landerijen in de omtrek, waar zij in en
werken.
DD. meende dat het ondergouverneur-generaal "Pahudgedane onderzoek naar de misstanden in Lebak
na de verschijning van de Max Havelaar (186o) had
plaatsgevonden. Dit onderzoek, dat geleid werd
door resident *Brest van Kempen en dat onder meer
uitliep op het ontslag van de demang van Parang
Koedjang, vond echter al plaats in 1856, a.g.v. van
DD.' s officiele aanklacht. DD. werd volledig in zijn
gelijk gesteld, maar kreeg zelf de resultaten niet te
zien.
Blijkens een verslag van DD. ' s voordracht te Rotterdam op io januari 1881 in de NRC (11 januari 188i; vw
XXI, p. 41-42), wees DD. op zijn het uitkomen van
zijn voorspelling uit 186o dat Lebak een `woestenir
zou worden.
Leboeuf, Edmond-, 1809-1888, Fransgeneraal, vocht
in de Krimoorlog en in 1859-186o in de Italiaanse

oorlog. In 1869 werd hi' minister van Oorlog. in
1870 werd hi' in Metz ingesloten en gevangen genomen.
M. noemt hem in Idee750 n.a.v. een bericht in de
Kifinische Zeitung van 3o juli 1870, waarin staat dat Leboeuf baron Von Wechmar en Von Villier voor een
diner had uitgenodigd en de heren vervolgens naar
Parijs had gestuurd, `waar ze zich gedurende den
oorlog amuseren' konden, aldus M. Hi' vervolgt: "t
is vice-versa taktiek, het snel over even smakelyk te
maken. Daarin zitjuist de misselykheid van de historie' (VW IV, p. 470).

Lecouvreur, Adrienne-, 1692-173o, Frans toneelspeelster. Heldin in het gelijknamige toneelstuk
van Scribe en Legouv6 uit 1849. *Scribe

Leendertz Wz., Pieter-, 1817-1880, van 1856 tot zijn
dood letterkundig redacteur van De Navorscher. In
1875 publiceerde hi' in dit tijdschrift een artikel
over het * Oera Linda Boek. Op 14 juli 1876 schrij ft M.
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P.A. Tide dat hi'j zijn uit ever G.L. Funke om deze
aflevering van De Navorscher zal vragen, waarna hi'
over Leendertz opmerkt: `Ik heb veel achting voor
L'swyze van werken, en 't hinderde my altyd dat die
man niet meer op den voorgrond geplaatst worth,'
(VW XVIII, p. 411).

Leeuwarder Courant,

personage in de Woutergeschiedenis, naaister voor wie *Hermina Freybourg model stond.
*Kotzebue

Legitimisten,

Leentje,

Leerling, Brief van een-,

Lee licht

*Brief van een leerling

"onderwijs

`mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen', kwartaalblad dat in
1834 door Hendrik Frijlink werd opgericht. Het verscheen tot 1874 en bevatte romans in feuilleton, beschrijvingen, geschiedenis, boekbeoordelingen enz.
Injaargang 1861 (oktober, p. 351-352) werd een bespreking van de Minnebrieven door C.P. gepubliceerd, waarin de feiten die M. aan het licht had
gebracht inzake de mishandeling van de Javaan,
worden besproken. In 1872 (p. 74-77) publiceerde
Het Leeskabinet een kritisch stuk artikel over M.'s
`Brief aan den Koning'. De (anonieme) recensent
noemt diens aanval op de troonrede onbeschoft (vw
xv, p. 416-418). M. verzocht G.L. Funke daarop geen
recensie-exemplaren van zijn werk meer aan dit
blad te sturen(vw xv, p. 610).
De opinie van Het Leeskabinet ten aanzien van M. veranderde: in 1873 publiceerde het een lovende beoordeling van de vierde bundel Ideeen (vw xv, p.
719-723) en na M.'s overlijden een positief artikel van
R. de Waal, waarin M.'s nobele karaktergeprezen
werd.

Leeskabinet, Het-,

Buiten zijn medeweten werd M. in oktober 1860 in Leeuwarden kandidaatgesteld voor de
Tweede Kamer. In een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant en het A lgemeen Handelsblad verklaarde M. dat hij, in tegenstelling tot wat beweerd was
in de Leeuwarder Courant van3o oktober 186o (vw x,
. 349), geen Fries is:
p
`Dock - Fries of niet - ik zal, wanneer ik bij deze of

Leeuwarden,

Lègendes Orientales,

*Leeuwarden
"Meyners, W.H.J., graaf

d'Estrey
Legioen van Insulinde,

*Insulinde

aanhangers van het wettig gezag. In
Frankrijk vormden de Legitimisten een partij die de
rechten van het Huis Bourbon erkende, in tegenstelling tot de Orleanisten.
Als Legitimisten worden in de Causerieen (vw Iv, p.
178) "graaf Joseph Marie le Maistre en "Pierre Antoine Berryer genoemd.
W.-0807-1903, geb. te Parijs, toneelid van
schrijver,
l de Academie. Samen met Scribe
schreef hi'j vier toneelstukken, waaronder Adrienne
Lecouvreur (1849; "Scribe) en Bataille de Dames (1851).
Verderpubliceerde hi' onder meer Soixante ans de souvenirs (1886-1887).
In april 1886 schrijft M. aan C. Vosmaer dat hi' het
laatstgenoemde werk van Legouv6 niet in zijn bezit
heeft en het ook niet wil hebben, want Legouve is "n
schryver. Ik lees liever van kamerdienaars of gezelschapsjuffrouwen. Letterkundery kan ik zelf wel
maken.' (VW XXIII, p. 578).

Legouvd, Ernest

In Idee 621 spreekt M. over
de 'Lehr- und Wanderjahre' van de kunstenaar (vw
Iv, p. 372). In een noot hierbij geeft hi' zijn mening
over de romans Wilhelm Meisters Lehd ahre (1795-1796)
en Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821-1829) van *Goe-

Lehr- und Wanderjahre,

the.

Wilhelm-9 1646-1716, Duits filosoof en wiskundige, de grootste vertegenwoordiger
van het rationalisme. M. noemt hem in de Minnebrieven (vw ii,p. 89).

Leibniz, Gottfried

Leicester, Robert Dudley, graaf van-, 1532-1588,

door het ontsnoeren van den roemrijken pijlbundel

koningin Elizabeth van Engeland,
van 1585 tot 15871andvoogd in de Nederlanden. M.
noemt hem in de Max Havelaar 'den onwaardigen
gunsteling van Elisabeth', wanneer hi' spreekt
over de roman Kenilworth van *Walter Scott.
Leicester, aldus M. is `oneindig slechter (...) dan
hy geschetst werd in den Kenilworth', er is `verband door tegenstelling', tussen 'de ryke kleding
waarin de onwaardige Leicester zich aan haar
vertoonden, en de zwartheid zyner ziel' (vw 1,

onzer Vaderen.' (vw x, p. 351)

P

eene volgende gelegenheid gekozen word, voor mijn
deel de belangen voorstaan van het Nederlandsche
Volk en trachten bewaard te blijven voor dien «esprit
de clocher», die de Krachten der Natie verbrokkelt

In Idee 452, waarin M. deze kwestie ter sprake
brengt, verist hi' zich: hi' spreekt hier van de P rovinciale F riesche Courant inplaats van de Leeuwarder
Courant die het bericht over hemplaatste (vw III, p.
138). Er werden 1656 stemmen uitgebracht, waarvan
10 op M. (VW x, p. 353).

gunsteling van

Leiden,

In de School des Levens karakteriseert M. Leiden

aldus:
`Eilieve, daarginds in de vervelende stad met te ruime
straten; in de stad die haar schrale bevolking om de
lenden hangt in slappen plooi, als 'n uit de naden gezakt kleed, dat eenmaalpaste misschien; in de stad die
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om haar dapper hongerlyden door 't vaderland werd
veroordeeld tot eeuwigdurende dwanggeleerdheid..'.
(vw III, p. 35 enp. 40)

Lemaire, Isaac-0558-1624, Amsterdams koopman,
vader van de ontdekkingsreiziger Jakob Lemaire. De
tekst op zijn grafsteen in de kerk te Egmond werd
door Bakhuizen ten Brink in De Gids (1865) geciteerd, waarna Van Lennep en J. ter Gouw in Het Boek
der Opschriften (1868) op de fouten in het citaat van
Bakhuizen ten Brink wezen en een nieuwe transcriptie van de tekst gaven. Over deze zaak correspondeerde M. met P.A. Tiele in 1877 (brief van 9
december, vw xvm, p. 763 en van 26 december, vw
xvm, p. 789-790; cf. brief van A.H. Claasen aan Tiele
d.d. 14 januari 1878, vw )(Ix, p. 36-38, en M.'s brief
aan RJ.A. Kallenberg van den Bosch d.d. 18 juli
1884, VW XXIII, p. 192).

Lemoinne, John-0815-1892, Frans journalist, die blijkens een briefJ.N.
van
M.d.d.
aanovan Hall
28 okt
ber 1872 veel werd geciteerd (vw xv, P. 430). In een
aantekening bij Idee 482 schrijft m. dat de Nederlandse dagbladen liever kritieken uit buitenlandse
bladen overnemen dan dat zij recensies van Nederlandse boekenpubliceren:
`We worden dagelyks onthaald op de mededeling dat
de heer John Lemoinne iets verzekerd heeft, dat de
heer *Louis Ulbach betoogt, dat de heer Riendutout
beweert, dat de heer Nobodyknows voorspelt, dat de
heer Noesnada uiteenzet, dat de heer Garnichts hoest,
en dat de heer Enientie misschien van voornemens
zou kunnen zyn zyn neus te snuiten...'(vw iii, P. 415)

Lenaerts, Henricus-0842-1870, leraar aan de middelbare school te Antwerpen van 1862 tot 1869. Hi'
schreef gedichten enproza, en was daarnaast een bekend spreker, journalist en voordrager. In 1866
werd hi' secretaris en het jaar daarop voorzitter van
de door. de Geyter opgerichte Liberale Vlaamsche
Bond. Van de weekbladen van deze bond, De Vooruitgang en Recht door Zee, was hi' redacteur. Hi' was 66n
van de actiefste flaminganten van zijn tijd.
Op het Nederlandsch letterkundig congres te Gent
("congres 2) in 1867 verdedigde M. J. de Geyters gedicht `Voor drie maanden en misschien binnendrie
g
maanden' teen
een aanval van Lenaerts (bericht in
het Utrechtsprovinciaal en stedelijk dagblad van 28 augustus 1867; vw xi',p. 409). In een brief aan De Geyter d.d3o augustus 1867 brengt hi' deze `misgreep'
van Lenaerts ter sprake (vw xi', p. 411).

Lenin en *bankiers
Lenker der Schlachten, (D. leider der veldslagen) aldus wordt Godgenoemd in 'Das Gebet wahrend der
Schlacht' uit de bundel krijgsliederen Leier and
Schwert van *Karl Theodoor KOrner:
`Vater, ich rufe dich!/Briillend umwOlkt mich der

275

Dampf der GeschiitzejSpriihend umzucken mich rasselnde Blitze./Lenker der Schlachten, ich rufe dich!/
Vater du, fiihre mich.'
m.gebruikt deze aanduiding in Pruisen en Nederland
(vw Iv,. 83).

Lennep, Jacob van-, Amsterdam 1802 – Oosterbeek
1868, staatsman, romantisch dichter enprozaschrijver. In 1829 werd hi' rijksadvocaat te Amsterdam,
van 1853 tot 1856 was hi'j lid van de Tweede Kamer.
Hi' publiceerde o.a. Academische Idyllen (1826); Gedichten (1827; met vertalingen van gedichten van Byron
en Scott) en Nederlandse Legenden (1828-1831). Naar
aanleiding van de Belgische opstand schreef hi het
toneelstuk Het Dorp aan de grenzen (1830). H i' werd
echter vooral bekend door zijn historische romans
in de stijl van Walter Scott: De Pleegzoon (1833), De
Roos van Dekama (1836), F erdinand Huyck (184o) en
Klaasje Zevenster (1865). Op toneelgebied wijdde hi'
zijn krachten aan de rederijkerskamer Achilles. Hi'
schreef teksten voor vijf opera's, waaronder Saffo
(1834), dat bedoeld was om zijn vriend Van Bree in
staat te stellen muziek te schrijven bij een groot
werk. Verder vertaalde Van Lennep werken van
Shakespeare en bezorgde hi' een uit
van Vondels oeuvre 02 dln., 1855-1869). Hi' moedigde 'on
talent tot schrijven aan (o.a. Hofdijk).
Afgezien van de slepende affaire omtrent Van Lenneps rol bij de uitgave van de Max Havelaar (zie hieronder), heeft M. regelmatig over Van Lenneps
werkengeschreven. Over de roman Klaasje Zevenster
schrijft hi' op 4 september 1866 aan C. Busken Huet:
`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 wordtgesproken, rekommandeer ik U 't adjectief gemeen by 't .fatsoenlyke. dat vLennep zoo
graag op den voorgrond stelt.' (vw xi,p. 676)
M. doelt hier op Busken Huets kritiek 'Ernst of
Kortswijl' in de Dietsche Warande (verscheen ook als
brochure en werd herdrukt in Litterarische F antasien
en Kritieken, dl. xv).
In de aanhef van Pruisen en Nederland maakt M. melding van een spottende opmerking over dit boek in
`de Keulse «Times»', d.i. de KOlnische Zeitung (vw Iv,
p. 9 en p. 52). De vermeende onzedelijke inhoud van
het boek(een bordeelscêne) leidde tot enige commotie. Hierop zinspeelt M. in de Causerieen. Hi citeert
hierin uit een brief van een fatsoenlijke dame
CP.G.') die M. een brief had geschreven over de onfatsoenlijkheid van zijn Causerieen. Zij schrijft hierin tey ens: `Ik heb Klaasje Zevenster door myn man horen
lezen z6danig dat ik daarvan alleen het schone genoot'; alle `aanstootgevende' passages werden door
haar echtgenoot overgeslagen (vw iv, p. 114-115).
Ferdinand Huyck noemt M. in een brief aan Busken
Huet d.d.4 september 1866 een Infaam boek' waaraan hi' toevoegt:
`Ook die van Lennepsche held is een pauvre sire, die
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z'n dame in den steek laat, uit vrees voor papa en 't fatsoen. 1k heb zoo'n hekel aan dat boek! Ik had het niet
elezen, toen ik vLennep leerde kennen, later vond ik
g
. ...) De zeer fatsoenlyke
hemprecies in z'n boek terug(
Ferdinand Huck,
en (...) die jonge v.Eylar, zyn my
Y
grooter gruwelen, dan de sujetten die de romanschryver laat poseren voor oslechto.' (vw xi, p. 677; M.
had het boek welgelezen in februari 1853, zie vw ix, p.
302)
In Pruisen en Nederland maakt hi' een toes elfin op
Het do aan de grenzen. Hierin worden de Bel

bruikt M.'s `woede die welsprekend maakt' voor ei-

dom en onbetrouwbaar, en de Nederlanders edel en

hierdoor in staat stelt aan

slim afgeschilderd. M. vraagt zich af: 'Maar wat

dert in de

moet er dan geschieden? Moeten wy odorpen aan de

gaat op

grenzeno schryven, waarin elke Hollander zo'n by-

tract aan over de uitgave, waarin Van Lennep zelf

zondere held is, en elke Pruis een lafaard? God be-

het kopijrecht aan De Ruyter overdraagt (vw x, p.

waar ons, een leugens!' (vw
In

Pruisen en Nederland
De Roos van Dekama,

dat evenals

dius). In januari 1860 wordt de uitgave van de Max
Havelaar, door de slechte vooruitzichten op rehabilitatie, onvermijdelijk. Van Lennep zorgt er nu voor
het kopijrecht in handen te krijgen, en laat M. op 25
januari door een acte van cessie afstand doen van
zijn eigendomsrecht op de

Max Havelaar (vw x, p.

204-205). Een acte van machtiging (om het boek te
geven uitgeven) was echter voldoende geweest. Van
Lennep, die M. nu regelmatig geld stuurt en hem

"F ancy te schrijven, verwijMax Havelaar alle namen en jaartallen en

4 februari met uitgever "J. de Ruyter een con-

208-210). Op 14 mei 1860 komt het boek in de handel

iv, p. 83).

schrijft M. naar aanleiding

van

gen politieke belangen in Amsterdam ("Stolte "Bre-

De Pleegzoon in

(vw x, p. 228).

M. eerst nog zeer tevreden met de uit-

ave, bemerkt al spoedig zijn fout afstand te hebben
g

het Duits was vertaald, dat het vertalen hiervan

Havelaar. Zijn
gedaan van alle rechten op de M axHavelaar.

geen bewijs van de Duitse hoogachting voor onze

wens naar ruime verspreiding ervan in Indie en een

Nederlandse talenten vormt(vw iv, p. 52).

goedkope (volks)uitgave (brief aan Van Lennep d.d.

Het conflict met Van Lennep over het kopijrecht van
de

Max Havelaar vindt zijn oorsprong in de hoop van

29 augustus 1860, vw x, p. 298-300), worden door
De Ruyter afgewezen. Hi' herhaalt zijn klachten

M. door hulp van `maconieke broeders' in 1859 zijn

over uitgever De Ruyter nog eens in een brief van be-

nood te verlichten. Op 13 september biedt hi zijn to-

gin oktober 1860, die hi' eindigt met de wens `Ach

neelstuk De

Bruid daarboven, via een brief aan de Vrij-

metselaarsloge 'Concordia Vincit Animos', Van

help mij van de Ruyter afl' (vw x, p. 323-324). Op 12
oktober reageert Van Lennep stekelig en wijst hem

Lennep ter lezing aan, in de hoop door opvoering er-

crop dat hi' de eigenaar van het boek is, en Vie een

van aan geld te komen (vw x, p. 48). Van Lennep, die

is koopt heeft het recht het te verbouwen zonder
hu

het stuk eerder geprezen had, toont zich ook nu wel-

den verkooper te raadplegen' (vw x, p. 325). Nog die-

willend (brief van Van Lennep aan W.J.C. van Has-

zelfde dag eist M. in een brief het eigendomsrecht

Van Lennep. Op 18 november toont Van Lennep zich

van Van Lennep terug (vw x, p. 326). Per deurwaardersexploot laat M. daarop Van Lennep sommeren
het werk in eigendom terug te geven (17 november
1860, vw x, p. 359-361). Op 14 december volt een
dagvaarding met dezelfde eis (vw x, p. 370-373). Van
Lenneps schriftelijk verweer volgt op 29 december
(vw x, P . 373-374).
De pleidooien van het rechtsgeding worden op 15

enthousiast en noemt hij het boek in een brief aan

mei 1861 gehouden voor de eerste kamer van de ar-

selt d.d.3o september 1859, vw x, p.

66). Door de

positieve reactie

wordt M. ertoe aangezet ook zijn

nieuwe werk, de

Max Havelaar, aan Van Hasselt en

Van Lennep aan te bieden (brief aan Tine d.d. ii november 1859, vw x, p. ioi). Op 13 november

1859

stuurtJan Douwes Dekker het manuscript aan Van
Hasselt, twee dagen later brengt de laatste het naar

Van Hasselt `een meesterstuk' en %L.. mooi' (vw x,

rondissements-rechtbank te Amsterdam (verslag in

p.117). In een begeleidend schrijven, dat M. niet

de

mocht lezen, schrijft hi' er bij dat een uitgave moet

19). De pleidooien werden integraal overgenomen

worden voorkomen. Hi' twijfelt echter: Teter nog,

in het

dat het boek hier uitkome; dan dat Multatuli zijn be-

werden later dat jaar uitgegeven als brochure bij

dreiging uitvoere.' (vw x, p. 119). Die bedreiging is

de Gebr. Belinfante te 's-Gravenhage (vw x, P. 438-

Max Havelaar , waarin m. met `kle-

Amsterdamsche Courant van 16 mei 1861; vw xi, p.
W eekblad van het Regt (jrg23, 3 j.

uni 1861), en

wang-wettende krygszangen"redding en hulp' toe-

454).
M. de eiser in deze, betwist Van Lennep het kopij-

het slot van de

zegt aan de `arme martelaren' (vw 1, p. 293-194).

Havelaar. Deze laatste, de gedaagde,
recht op de M axHavelaar.

Tezamen trachten Van Lennep en Van Hasselt de mi-

verwijst in zijn verweer echter naar de akte van 25 ja-

nister van Kolonien, *M. Rochussen, op halfhartige

nuari 1860, waarin M. voor 5oo het kopijrecht aan

wijze ertoe te bewegen M. op enige wijze te rehabili-

Van Lennep afstaat. Het vonnis, dat op op 29 mei

ter en en zo de uitgave te voorkomen (cf. brief van

wordt geveld, stelt de eiser in het ongelijk (vw x, p.

Lnnep aan Van Hasselt d.d. 19 november, vw x,
Vane

461-464) . M. ontvangt dit vonnis op 27 september

p. 12o). Rochussen neemt de zaak echter niet zo

1861(vw x, p.

zwaar op en schrijft laconiek aan Van Lennep dat hi

Op 28 november dient M. een hoer beroep in bij het

de zaak zal laten onderzoeken. Van Lennep, enig-

Provinciaal Gerechtshof te Amsterdam (vw x,p.

zins ontnuchterd en van de schrik bekomen, ge-

521). In januari 1862 verdedigt

508-509).

Van Lennep zich in

LEONIDAS - LESPIRT

een openbare "'Brief aan den heer E. Douwes Dekker' teen de door M. in Over vryen arbeid geuite
klacht het handschrift van de Max Havelaar niet te
hebben verkocht (vw ii, p. 295-296).
Het hoer beroep wordt op 22 mei 1862 behandeld,
de `memorie vangrieven' van M.'s procureur en de
`memorie van antwoord' van Van Lenneps procureur zijn afgedrukt in vw x, p. 651-662. De uitspraak, wederom ten gunste van Van Lennep, (vw x,
p. 662) ontvangt M. op 16 juni 1862 (vw x, p. 674).
M.'s reactie op dit vonnis is beschreven in Idee 288
(vw ii, p. 481; "Montmorency). In oktober 1863
neemt M., doorgeldnood gedreven, weer contact op
met Van Lennep (brief van 1 oktober 1863, vw xi, p.
234). In ruil voor 'een schriftelijke retractie van die
beschuldiging', nl. gespeculeerd te hebben met de
Max Havelaar , biedt Van Lennep hem daarop zijn eigen deel in de winst aan (brief van 2 oktober 1863,
vw xi, p. 234-235). De volgende dag zendt M. de gevraagde verklaring aan Van Lennep (vw xi, p. 235236). Met een 'rekening courant', gevoegd bij de
brief van 3 oktober 1863 van Van Lennep, wordt het
geschil tot een eindegebracht. In zijn brief schrijft
Van Lennep onder meer: 'Ik ben nu volkomen te vreden met uw verklaring: want het was mij een behoefte, overtuigd te zijn dat wij over en weder
elkander degetuigenis gaven, niet gevochten te hebben om de knikkers, maar om de gerechtigheid van 't
spul.' (vw xi , p. 237). *Faber
(Lit. I. Kisch, in: Maatstaf, 'r .117, 1970, p. 712 e.v.; Raster, jrg. 4, 1970, p. 38 e.v., waarin een genuanceerd
beeld van Van Lenneps' gedrag inzake de overdracht van het kopijrecht wordt gegeven)

Leonidas, koning van Sparta, verdedigde in 480
v.Chr. de bergpas Thermopylae teen de Perzen on-

der koning Xerxes. Hi' sneuvelde met zijn mannen
door het verraad van Ephialtes. M. noemt hem in
Pruisen en Nederland in zijn betoog over `nationaliteitszin' en vaderlandsliefde (vw iv, p. 4o).

Leopold 1, 1790-1865, prins van Saksen-Coburg, werd
in 1831door het Nationaal Congres van Belgie gekozen tot koning, hi' regeerde tot zijn dood. Hi' hi
zijn evangelisch-Luthers geloof tot zijn dood aan,
maar voedde zijn kinderen rooms-katholiek op.
Het is `dwaas' om nog `waarde te hechten aan godsdienstige beginselen in de Staatkunde', betoogt M.
in een noot bij Idee 527; de vele voorbeelden van vorsten die hun Troose vanuit verschillende geloofsovertuigingen opvoedden zijn talrijk. M. noemt
hierbij o.a. de katholiek opgevoede kinderen van
Leopold i en "George i (vw iii, p. 432).

Leopold Hzn., Johannes-0845-190o, geb. te Buitenpost, onderwijzer en vervolgens leraar te Gorinchem, Leiden en Amsersfoort, vanaf 18 leraar aan
de Koninklijke Militaire Academie te Breda en vanaf
1893 hoofd van onderwijs aan de Cadettenschool te
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Alkmaar. Verder schreef hi j verscheidene Duitse
taalboeken.
Leopold schreef op 4 apri11878 in de Bredasche Courant (vw xix,P. 431'433) een verslag van M.'s voordracht te Breda van3o maart, getiteld Vaarheid en
poezie'. Hi' bespreekt hierin op kritische toon m.'s
oordeel over de Nederlandsepoezie, Goethe, professoren en wijsgeren.
M. reageerde hierop met een ingezonden stuk in de
Bredasche Courant van7 apri11878: hi' bedankte Leopold voor diens aanmerkingen: 'Ik zal ze in overweging nemen en, zoo nodig ter-harte nemen' (vw xix,
P.448). Op dezelfde dag werd in die kraut door 'Een
viand van fetichisme' de aandacht gevestigd op het
artikel 'E. Douwes Dekker, gezegd Multatuli, uit
zijn geschriften beoordeeld', door P.R.d. in *De Levensbode Org. io, 1878, p. i4o; vw xix, P- 449) . Op ii
aril reageerde Leopold op dit stuk (Bredasche Courant, vw xix, P . 458-459).
Op 23 maart 1879 schreef hi' een bespreking van een
lezing van M. van 15 maart 1879. De toon van het artikel is nog afkeurender, en hi' betreurt het dat M.
zijn kritiek van vorig jaar niet ter harte genomen
heeft(vw )(ix, p. 785-788). Hierop reageert *Kallenberg van den Bosch met een artikel op 3o maart 1879
in de Bredasche Courant. Het `voor hetpubliek gesprokene' ma g worden tegengesproken maar Leopolds
recensie lijkt hem 'eene ten stride roe in tegenover den andersenkende . Kallenberg eindigt: 'ik eerbiedig den indruk die den heer Leopold aandreef tot
schrijven, hi' eerbiedeige dit protest als de tolk van
velen'(vw xix, p. 817-82o). Hierop volgt in april
1879 de brochure Open brief van den Duivel aan zijn veel
geliefden zoon Sinjeur J . Leopold Hz., ondertekend door
`Ix, de duivel', waarin Leopold vooral wordt aangemoedigd voort te aan: `U te verzetten to en alles
wat volgens de wereldgoed en edel is, en tot zalig-

making zoude kunnen leiden; altemaal dingen die
is strijd zijn met onze beginselen' (vw )(Ix, p. 837--

839).
(Lit. Eep Francken en H.H. Wiessner, 'Rabbi, wat is
des keizers?', in: Over Multatuli,1985, nr. 15, p. 23-28)

LePlay, Pierre Guillaume Frederic- 18o6-1
Frans mijnbouwingenieur en econoom, hoogleraar
aan de mijnschool te Paris en later onderdirecteur
van deze school. In 1867 werd hi' tot senator benoemd. Hi' werd bekend door zijn studie van de toestand van de arbeidersgezinnen in de verschillende
landen van Europa, die hi' in 1855 publiceerde onder de titel Les Ouvriers Européens. (1855). LePlay ijvert
hierin voor sociale hervormingen.
In Idee451 vestigt M. de aandacht op dit werk in zijn
betoog over het "welzijn des yolks. Hij benadrukt
hierin de betrouwbaarheid van LePlays onderzoek
en citeert passages uit diens werk (vw iii,p. 103 e.v.).

Lespirt, Mathilde Henriette Marie-, geb. 18juli
1836 te Antwerpen, dochter van Jean Charles Les it
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uit Aalst en Marie Gladstanes uit Londen. Zij woonde begin 186z met haar twee jongere zusters Louise
en Henriette te Brussel(nr. 64 Rue d'Arlon). Op 7 november 1866 trouwde zij te Brussel met Pierre Jean
Edouard Du re (geb. te Jette op 4 januari 1836).
Aan haar richtte M. op 8 september 186z een brief in
het Frans (`Brief aan Mathilde X', vw x,p. 647-651;
zie voor de aanvullingen en juiste datering, maar
foutieve spelling van haar naam vw xi, p. 62-63),
waarin hi haar zijn liefde verklaart en over zichzelf
vertelt.
Mathilde Les in was een van de vrouwen die voorbestemd was om in M.'s `legioen van Insulinde' ("Insulinde) te worden opgenomen. Een kleindochter
van haar herinnerde zich dat haargrootmoeder M.
`tinpeu bizarre' had gevonden. De relatie tussen
hen was, voor zover zij wist, tot stand gekomen via
een zuster van Mathilde Les in die, met een Hollander getrouwd, naar Indie was gegaan. Daar had men
kennisgemaakt met de familie Douwes Dekker in
Rembang. Het verhaal ging dat deze familie bijzondergeinteresseerd was geweest in spiritisme en andere occulte verschijnselen ("biologie "hypnotische
proeven "magnetisme). In 1981 werd de brief van M.
aan Mathilde Les in aangekocht door het Multatuli-Museum, waar zich ook een portretje van haar uit
M.'s nalatenschap bevindt.
Lit. G. Stuiveling, `Uit het Multatuli-Museum. x.
(
De brief aan Mathilde Lespirt', in: Over Multatuli,
1984, nr. 12, p. 66-71)

LESSING — LEUGEN

worth door M. in Pruisen en Nederland getypeerd als
een `heroieke zwakheid', `waarvan hy bevryd wenste te blijven' (vw Iv, p. 67).

Letterkunde, Zie voor M.'s opvattingen over letterkunde en auteurs onder andere de volgende lemma's: "Andrieux *Beets, "Bilderdijk, *C. Busken
, ". DisHuet, "Brugman, "Cats, "Churchill, "CremerI
raeli, "Dumas(pêre en fils), *Van Effen, *Franse modellen, *R. Feith, *Floris de Vijfde, "Hooft, "A.H.J.
Lafontaine, "J. de LaFontaine, *Goethe, "Hasebroek,
*Heine, "Homerus, "Hooft, *humor, "Jonctys,
"T.T.H.Jorissen, " C.P. de Kock, *laven aan bronnen,
*Van Oosterwijk Bruijn, "Richardson, "Rotgans,
*Shakespeare *Schiller, "Schrant, "Staring, *Sue,
"Vondel, "C. Vosmaer, "oVerstand-en Hart»-litteratuur, "Westerbaen, *Wolff en Deken, *Zola.

Letterkunde, Schets van de Nederlandse Letterkunde in de eerste helft van de negentiende
eeuw, In Idee 1053 vertelt M. over zijn voornemen
van enkele jaren geleden om een `analytische' schets
te leveren en `een betoog van den verderfelyken invloed dien ze op het volkskarakter heeft uitgeoefend'. Hi'j had willen aantonen `hoeveel delen
Helmers, Feith, Van der Palm of Bilderdyk er waren
nodig geweest, om voort te brengen wat men, beleefd sprekende, zou kunnen noemen: <<het hedendaagse volkskarakter»'. Doordat zijn boekenverzameling echter verloren ging, kon dit plan geen
door an vinden (vw vi, p. 493).

Less g, Gotthold EphraIm-, 1729-1781, Duits dichter, kunsttheoreticus en theatercriticus, vertegenwoordiger van de Duitse Verlichting. In zijn
Hamburgische Dramaturgic (1767-1769) pleitte hi' voor
het loslaten van het klassieke Franse treurspel om in
plaats daarvan meer aansluiting te zoeken bij de
werken van Shakespeare. Hi' publiceerde een groot
aantal toneelstukken, waaronder Minna von Barnhelm(1767) Emilia Galotti (177z) en Nathan der Weise
(1779).
In het motto van de Max Havelaar eindigt de rechter
ijn veroordeling van Lothario met de woorden:
z
`Griffier, citeer in de premissen de jurisprudentie
van Lessings patriarch...' (vw I, p. 14). Lessings patriarch is de patriarch van Jeruzalem die in het vierde
bedrijf van Nathan der Weise, waarin een joodse man
zich ontfermt over een christenkind dat hi joods opvoedt. De overweging dat het kind anders misschien
omgekomen zou zijn, pareert hi' met: Tut nichts!
der Jude wird verbrannt'.
In noot 102 (1881) bij de Max Havelaar schrijft M. dat
hi' zijn De Bruid daarboven toch minstens even goed
vindt als bijv. Lessings Emilia Galotti en Minna von
Barnhelm (vw I, P. 344) . In een noot bij Idee 482 rekent hi' Lessing onder degenen die `smaad verdragen om wille van de waarheid' (vw iii, p. 230); in
Idee no5 noemt hi' hem echter een `prul' (vw vii, p.
61). Lessings omschrijving van vaderlandsliefde

Letterkundige congressen, *congres

2

Leugen, In de bijlage bij de vijfde uitgave van de eerste bundel Ideeen schrijft M. over leugens:
`By 't opslaan en nalezen der bladzyden in m'n eerste
brochure over Vry en Arbeid waar de verontwaardiin g my aanspoorde tot het bestryden der Leugen die
g
ons yolk opvreet, voel ik my genoodzaakt tot de droevige erkentenis:
oclit is alles alzogebleven tot op dezen dag!»
Behoudende leugens, liberale leugens, rechtlerige en
moderne leugens, industridle leugens, philanthropische leugens, kansel-, katheder-, kerk-, kamer- club-,
krant- en straatleugens...' (vw 11, p. 663)
Deze `droevige erkentenis' is de slotzin van de geschiedenissen vangezag in de Minnebriev en (vw ii, p.
34-44).
M. komt herhaaldelijk terug op de leugens in de
maatschappij, politiek, opvoeding etc. In Idee 493
maakt hi' een onderverdeling in `organieke' en `speciale' leugens. Onder de `organieke' leugens verstaat
hi' het door iedereen geaccepteerde – maar volgens
M. leugenachtige – gedrag in bijvoorbeeld de opvoeding, het applaudisseren in schouwburgen etc. Onder `speciale' leugens verstaat hi' de (kleine) leugens
die door iedereen als zodanig bestempeld worden:
het lie en van kinderen bijvoorbeeld (Idee 493-495,
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VW III, p. 237). In Pruisen en Nederland schrijft hi':
`Leugen is de naam der verrotting waaraan ons land
lydt. Van onder tot boven heerst leugen. Leugens leert
men den kinderen op de school, op catechisation, in
de huiskamer. Leugens bepraten de kamerleden. Leugens geven de ministers. Leugens rapporteren de ambtenaren. Leugens in [de] pleitzaal, op den kansel, in de
dagbladen, in «bemoedigings»-brochuren, leugens
overal! En het verleugend yolk slikt die.' (vw iv, p. 62)
Over de leugens in de oorlogsverslaggeving schrij ft
hi' in Idee 748-749:
`En al de leugens die 't veroorzaakt en als 't ware wettigt? «Heldhaftigheid hier, heldhaftigheid daar»...
leugen! «Drie Fransen joegen twintig Pruisen op de
vlucht»... leugen! «Een Pruis versloeg 'n dozyn zouaven»... leugen! «De geestdrift is algemeen. Burgers,
boeren, vrouwen, soldaten, kindermeisjes, alles trilt
van dapperheid»... leugen! (...) «De Heer is aan onzen
kant»... leugen! (...) Zolang er onder de duizenden verslinders van gevecht-bulletins, niemand gevonden
wordt die met den vinger de leugens aanwyst waaruit
men de krygsroem distilleert, zolang die aanwyzing
geen algemene overtuiging opwekt, zolang zeg ik: dat
men niet lezen kan.' (vw Iv, p. 468-469)

Leur,J.C. van-0908-1942, ambtenaar op de algemene
secretarie te Buitenzorg, secretaris van de historische afdeling van het Bataviaas Genootschap. Zijn
plan alle stukken betreffende het regeringsonderzoek na DD. ' S vertrek uit Lebak openbaar te maken,
vondgeen door an (E. du Perron, Bewijzen uit het
pak van Sjaalman,1940, P. 7). Fragmenten uit Van
Leurs brieven betreffende de Lebakzaak werden later in De Nieuwe Stem iz (1957), p. 2,85-287 gepubliceerd. Van Leurs visie op M. wordt door Rob
Nieuwenhuys geprezen in De mythe van Lebak (Amsterdam, 1987).

Levensbericht van Multatuli, *De Portefeuille
Levensbode, De-, `tijdschrift voor onbevooroordeelde waarheid' en teen de moderne theologie, van 1.
van Vloten, die zelf de meeste artikelen ervoor leverde. Het verscheen onregelmatig in de periode 18651881 in totaal verschenen er 12 delen). Vanaf deel 8
werkte *H.J. Betz mee. In 1881 werd het tijdschrift
voortgezet als De Humanist voor beschaving en veredeling.
In 1873 (deel vi, P . 431-461) schreef Van Vloten het artikel `Bilderdijk en zijn Floris V door Douwes Dekker bevit', waarin hi' M.'s beoordeling van
"Bilderdijks' Floris v in de vijfde bundel Mean afkeurde(vw xvi, p. 256 e.v.).
In 1878 verscheen in deel to het uitvoerige artikel
van P.R-d.(ps. van Pieter Westra), 'E. Douwes Dekker,gezegd Multatuli, uit zijn geschriften beoordeeld'(p. 43-140; fragmenten in vw xvill, p.
748-762). Ben Vouwhartige studie' tekent van Vloten bij dit stuk aan. Dit maggeen verwondering

wekken: de schrijver komt namelijk tot dezelfde
conclusies als Van Vloten in zijn Onkruid onder tarwe
(1875). In het stuk worden verschillende aspecten
van M. bekritiseerd: zijn hoogheidswaanzin, zijn
kritiek op alles en iedereen, zijn ideeen over godsdienst etc.
In dezelfde jaargang werd ook het artikel Ten voordracht van Multatuli over wijsbegeerte' (p. 321-335;
vw xix,. 538-548) van "J.A. Bientjes gepubliceerd,
eveneens voor Van Vloten en teen
g M.

Levensmiddelen, keuring van-, In Idee 1093 pleit M.
voor keuring van levensmiddelen:
Vaarom wordt er «Wetenschap» aangewend om de
hoedanigheid van ingevoerde waren te bepalen, en
niet om bakker, wynkoper of bierkroeghouder te beletten hun klanten naar de eeuwigheid te zenden! Ik
keur het Amerikaans systeem – dat ook Leentje bleek
aan te kleven – geenszins af. «leder moet uit z'n eigen
ogen zien!» Maar om dit mogelyk te maken, is vereenvoudiging en oprechtheid nodig. De burger behoort gewaarschuwd te worden dat z'n industri6e landgenoten 't recht hebben hem te vergiftigen. Hy weet
dit niet, en moet het wel betwyfelen wanneer-i 't oog
slaat op de zeer geleerde zorg die de Staat draagt voor
z'n eigen – d.i. inkomende – «Rechten». Hoe kan hy
op 't denkbeeld komen dat er rottekruid [rattenkruit]
in champagne wezen zou, in 'n land waar degrenzen
bewaakt worden door *Berzeliussen, *Liebigs en "Virchows?' (vw vii, p. 41)

Leverrier, UrbainJean Joseph,1811-1877, Frans sterrenkundige, directeur van de sterrenwacht in Paris.
In 1845 ontdekte zijn leermeester Arago storingen
in de bewegingen van de planeet Uranus, die vermoedelijk veroorzaakt werden door een toen nog
onbekende planeet. Leverrier berekende de baanelementen van deze onbekendeplaneet en voorspelde
haarplaats. Zijn resultaten publiceerde hi' in Recherches sur le mouvement de laplanete Herschel (1846). De
planeet werd gevonden door Galle en werd Neptunusgenoemd. De berekeningen van Leverrier waren
echter niet helemaal juist; de planeet werd gevonden omdat zij toevallig dicht bij de aangewezen
plek stond.
Op deze foutieve berekening van Leverrier zinspeelt
M. in een noot bij Idee 448, waarin hi' schrijft dat
een rekenfout van Leverrier minder besproken
wordt(`Men is daartoe niet nayverig genoeg op Leverrieesgenot, op juistheid.') dan een diefstal of `geschiedenisjes uit de alkoof' (vw iii, p. 383-384).

Levi Mozes Zadok uit de Krim, ps. van *Jan Schenkman.

Leviathan, naam van een monsterachtig waterdier,
misschien de krokodil ,
genoemd in het Oude
Testament (Job40:20, Psalm 104:26). In een anonieme recensie van de Max Havelaar in de The Contempo-

LEVITICUS — LEZERS

280

rary Review (i. april 1868; vw xi', p. 742-748) wordt
'only a Dutch-build Leviathan', genoemd. M.
maakte hier zelf in een brief aan C. Busken Huet
d.d.5 april 1868 'Dutch Leviathan' van (vw xi', p.
752).

M.

het derde bijbelboek, toegeschreven aan
Mozes, dat de verordeningen voor de Levieten (nakomelingen van Levi, belast met de priesterdienst)
bevat. M. wijst er in Idee 923 op, dat de geboden zoals b1 v. in Leviticus en Deuteronomium (het vi'
boek van Mozes, lett. tweede wet), 'die hun oorsprong te danken hebben aan tydelijke op plaatselyke noodzakelykheid' hun geldigheid verloren
hebben:

Leviticus,

Vie zal beweren dat alle braafheden braaf, en alle ondeugendheden ondeugend zyn, die wy als zodanig gestempeld vinden in Deuteronomium, in Leviticus? De

bevonden, was aan niemand van het bestaan van
den Max Havelaar iets bekend. Eerst op het einde van
de reis, in de maand Augustus, kwam het eerste
exemplaar ons in handen' (geciteerd naar A.S. Kok,
Multatuliana, Baarn, 1903,p. 126).
betoogt herhaaldelijk dat het publiek niet
lezen kan. In de Ideeen744-75 2 (vw iv, p. 464-472)
schrijft hij over het lezen, en vooral het verkeerd lezen. Hi' citeert een reel uit een `duits toneelstukje',
waarin 'een oudegrompot' telkens de uitroep herhaalt: ' das kommt vom lesen!' (vw iv, p. 464). Hi' legt
verband tussen verkeerd lezen en slordig schrijven
Nee 746, vw Iv, p. 465) en levert kritiek op het feit
dat men bijvoorbeeld de verslagen over de FransDuitse oorlog niet beter, en kritischer, las. H i' herhaalt 'Och, als men lezen kon!'(vw iv, p. 469-471,
484) . In Idee 745 betoogt hij:

Lezen, M.

schrandere Mozes zelf– of wie dan de israelitische ko-

`Zonder nu te verzekeren dat deze kunst ons eens voor

gebracht – zou den dwaas
difikatie ma g hebben been
Y
uitlachen, die 'ngrondwet, in zeer byzondere omstan-

al van aangebrande soep en vliegen of miswyzende

digheden samengevoegd ten behoeve van zwervende

de slordigheid waarmee men gewoon is de door een

arabische horden, verbindend achtte voor Volkeren

boek meegedeelde denkbeelden in zich op te nemen,

die ingeheel anderen toestand verkeren. En ook Jezus

veel kwaads ontstaat, en dat het lezen van de meesten

harten zou verlossen, houd ik het voor zeker dat er uit

verkeerd lezen.

zou het afkeuren, indien by ontwaarde dat men

niets is dan een voortdurende studie in

thans... voor of zyn uitspraken voor geldig te hou-

Het ware te wensen dat men een zeer groot gedeelte

den.' (Idee 923, vw Iv, p. 667-668)

van den tyd dien men aan lezen besteedt, doorbracht

Dezelfdegedachte vinden we in Over Specialiteiten,
waarin M. het boek Leviticus een 'Codex' noemt,
`waarin dejurisprudentie van den «Heer» in hoogsteigen persoon schynt vervat te zyn, en dat dus nog
altyd voor 'n groot deel van kracht is' (vw v, p. 600).

met denken over 't g
een men gelezen had, al was 't
dan weinig. M.a.w. dat men zich oefende in kritiek.'
(vw iv, p. 464)
In Idee749 schrijft hij:
`Och, als men lezen kon!
Dat kan men nu eenmaal

advocaat te Amsterdam en liberaalpoliticus (kamerlid in 1888 en 1891),
nijver publicist, fel bestrijder van Nietsche. Hi'
kwam op 31 maart 1882 in het Algemeen Handelsblad
op teen het "Huldeblijk, omdat M. de re e y ing en
velepersonen had aangevallen (VW XXII, p. 103-105).
Hi' kreeg bijval van W.B. Bergsma (A Igemeen Handelsblad van 2 april 1882; vw XXII, p. 120-123) en van een
anonieme schrijver in het artikel 'Een misdrijf (De
Amsterdammer van 2 april 1882, vw XXII, p. 126-129).

Levy, Isaac Abraham-9 1836-192o,

niet! By al wat heilig is – by

de waarheid – men kan het niet! Zolang er onder de
duizenden verslinders van gevecht-bulletins, niemandgevonden wordt die met den vinger de leugens
aanwyst waaruit men krygsroem distilleert, zolang die
aanwyzing geen algemene overtuiging opwekt, zolang ze ik: dat men niet lezen kan.' (vw iv, p. 469)
Ook in de Divagatien schrijft M. dat `Mr Publiek' niet
lezen kan(vw v, p. 363), Idee 502 luidt: 'Ik ken zeer
weinig mensen die lezen kunnen.' (vw ill, p. 239).
Over zijn eigen leesgewoonte schrijft hij in Idee
1230:

1836-1892, promoveerde
in 1857 op een proefschrift over de Britse heerschappij over Java, vertrok in 1858 naar Indie. Hi' ging in
juli 1860 met gouverneur-generaal "Pahud mee naar
Lebak en klom op tot lid van de Raad van Indie. In
1885 keerde hij naar Nederland terug, waar hij in
1888 lid van de Tweede Kamer werd voor Rotterdam. Over de reis vangouverneur-generaal Pahud
naar Lebak schreef hij een artikel in de De Nederlandsche Spectator van 17 januari 1891. Daarin deelt hij
mee dat de reis naar Lebak in 1860 niet werd ingegeng van de Max Havelaar, `zulks
n door de verschijni
ve
geschiedde op een gewone inspectiereis, zooals destijds nog gebruikelijk was, en geenszins om misbruiken te onderzoeken. (...) toen we in Lebak ons

Levyssohn Norman, H.D.-,

`Wat my betreft, ik word bezeten door de zeer afkeurenswaardige hebbelykheid, de boeken die ik lees stuk
te krabben. 't Schynt wel dat deze manoeuvre voor my
nodig is om 't gelezene te begrypen, al beweer ik nu
niet dat ze my dient om alles te begrypen wat ik lees.'
(vw vii, P . 437-438)

In een brief van 18 april 1872 aan S.E.W. Roorda van
Eysinga verzucht hij: '1k begryp byna niets van watik
lee? . 'Ik lees zelden zonder verbazing, zich gewoonlyk lucht gevende in 't dilemma: gy – de schryver zyt gek, of ik ben gek.' (vw xv, p. 188). "leugen
Lezingentournees,

Lezers,

*voordrachten

*Aan de lezers myner Ideen 1 en

2
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Liberalen, *behouders
Liebig, Justus, vrijheer von-, Darmstadt 1803 - Manchen 1873, beroemd Duits scheikundige die grote invloed heeftgehad op de ontwikkeling van de
chemie en op die van het onderwijs in de chemie.
Zijn populair-wetenschappelijke `Chemische Briefe', die vanaf1844 in de Augsburger Allgemeine Zeitung
verschenen, werden internationaal bekend. Hi' verrichte baanbrekend werk op het gebied van de voedingsleer. Zijn werk op dit gebied wordt genoemd
in de Max Havelaar , waarin Havelaar zijn vrouw leert
hoe zij voedingsmiddelen moet conserveren:
`Lieve meid, doe nooit plantenzuur by vruchten! Komkommers met zout, ananas met zout, pompelmoes
met zout, al wat uit den grond komt, met zout. Azyn
by vis en by vlees... er staat iets van in Liebig...' (vw I,
p.136)
Op Liebigs uitvinding van het Tleischextrake (het
bouillonblokje) doelt M. in noot 79 (1881) bij de Max
Havelaar, waarin hi'j het niet eens is met "Virchow,
die heeft beweerd dat ergeen voedingswaarde in
bouillon zit (vw I, p. 337).
Lied, In een noot bij Idee 451 betoogt m. dat het een algemeen verspreide dwaling is `dat de inhoud van
een lied juist altyd iets als weerklank geven zou van
wat er in 'tgemoed des zangers omgaat. (...) Het invoeren of opdringen van zogenaamde Volksliederen
is onmogelyk. Zo zyn er ook verzenmakers die menen dat men legenden maken kan. En er worden kindergedichtjes gefabriceerd... altemaal onzin. Die
din en hebben wortels nodig, waaruit zy groeien.'
(vw III,. 387). *straatlied
Liefdadigheid, In Les Ouvries Europeens vermeldt
*LePlay bij zijn beschrijving van arme streken in
Oost-Rusland, dat ergeen inrichtingen van liefdadigheid zijn. Naar aanleiding hiervan schrijft M. in
Idee451:
`In 't voorbygaan zy gezegd, dat niets meer den lagen
trap aanduidt van algemene welvaart en zedelykheid, dan
't groot getal inrichtingen van then aard. Ons woord
«godshuizen» is karakteristiek. Waar liefde ontbreekt,
komt terstond in daad en woord een god voor den dag.
En als men de herkomst van die godshuizen opspoort,
zal er blyken dat ze een bydrage leveren tot de opmerking: hoe verkeerd de kapitalen verdeeld zyn. Honderd welvarende gezinnen zouden geen gestichten
van dien aard nodig hebben. Waar zo'n ding is opgericht, kan men aannemen dat de welvaart van negenen-negentig is opgeslokt door een. Er zouden weinig
ouwe vrouwtj es of weeskinderen onder dak komen,
als de gelovers het aardse slyk konden meenemen naar
hun hemel. Als ze sterven moeten, kopen ze hun lievenheer om, door hem een deel te bieden van den
buit, om daarmee de joyeuse entrée daarboven te betalen. Er zou geen voordeliger betrekking wezen dan
die van god in een Staat waar veel armen zyn, als-i
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maar wat meer kon rekenen op z'n administrateurs.
Godsdienst en mensenliefde staan lynrecht tegenover
elkander.' (vw iii, p. 105)
Liefde, In Idee 198 schrijft M. over liefde:
`De werking van die Natuur is in den meest strikten
zin: eenvoudig. Ze heeft namelyk maar een middel,
dat tevens doel schynt: aantrekking (...). Al wat bestaat,
heeft neiging tot samenzyn, tot verenigen, tot ineensmelten, tot anzyn. Met die neiging worth ook de
mens geboren. Ik ga nu al de overige verschynselen
welke daaruit voortvloeien, voorby, om my te be glen
by die hoofduitdrukking der algemene wet, tot de liefde, omdat - misschien wegens de algemeenheid der werking van deze wet - ze nergens zo duidelyk kan
worden waargenomen als in 'tgeslachtsleven.' (vw II,
P. 413; *aantrekken)
Aan het slot van Idee513 van de Woutergeschiedenis, kondigt M. aan dat hi' zal `aantonen, hoe de
knaap Wouter, evenals 't kind: Mensdom, werd voortg
edreven door 'n driedubbele kracht, door behoefte
aan liefde, aan wetenschap en aan stryd.' (vw iii, p.
2.6o).
Lier, Israel Charles van-0833-1877, stenograaf van
de eerste klasse bij de Staten-Generaal, en (volgens
eigen mededeling) in 1861 verbonden aan het 's Gravenhaagsch Weekblad.
eekblad. Daarnaast behoorde hi' tot het
bestuur van de afdeling 's-Gravenhage van de in
1866 opgerichte Maatschappij tot Nut van den Javaan en was hi'j hoofdredacteur van De Indier. In
1869 vertrok hi' naar Indie, waar hi' hoofdredacteur
werd van het Bataviaasch Handelsblad.
In 1861publiceerde Van Lier een recensie van de Minnebrieven in het 's Gravenhaagsch Weekblad. In een brief
aan Tine van wsch. eind augustus 1861 schrijft M.
dat men in een `haagsche courantje' vraagt wat `ik
toch wil'. `Ik vind die vraag stom. Ik zal voorloopig
niet antwoorden.'(vw x, P . 498). In de Divagatien
noemt hi' Van Lier iemand die 'nog altyd, nd Havelaar, niet weet wat er in Indie moet of had moeten
gedaan worden' (vw v, P . 334-335) . Verder krijgt Van
Lier een sneer in een noot bij Idee 292, (vw ii, p. 706)
en schrijft M. over hem in de Millioenen-studien:
`Meer kan ik niet voor hem [Van Lied doen, daar onsterfelykheid nu eenmaal zyn zaak niet is' (vw v, p.
310). "Maatschappij tot Nut van den Javaan
Liernur, Christian T.-0828-1893, maakte naam door
zijn buizenstelsel met luchtdruk voor afvoer van
faecalien (het Liernurstelsel), de voorloper van het
rioolstelsel. In een verhandeling 'over den geschiksten afvoer en 't bestgebruik van meststoffen' ma
de naam van Liernur uiteraard niet ontbreken, aldus M. in Idee loi5 (vw vi, p. 297). Zoals ook de naam
van M. niet genoemd wordt, worden ook de namen
van Hercules, in de beschrijving van de "Augiasstal,
en Liernur vaak verzwegen. Het is duidelijk `dat er
redenen bestaan om deze beide schoonvegers te be-
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knibbelen in de bekendheid die juist door dat opzettelyk zwygen erkend wordt' (vw p. 298).

ik behandelde op zoog. religieus of politisch gebied,
was 't hem geoorloofd my voorby te zien als bellettrist? Ik zeg neen. En daarom deed ik m'n klacht over

Likdoornvertelling, Vertelling van M., opgenomen
in de Ideen 8o5-817 (VW IV, p. 520-546). Het is het
verhaal over de observatie van Adele, 'eengemeen
schepsel', haar 'groom' `een mikroskopische kleine
negee) en haar `likdoornsnydee in een park in Marseille (vw iv, p. 520-546). Adele blijkt, ondanks haar
oneerbare beroep (Idee 817, vw vi, I x 544) zeer hulpvaardig, wanneer zij een koetsier en zijn familie na
een ongeval helpt. De vertelling heeft geen moraal
(Idee 814, vw p. 542): Adele blijkt de auteur, die
haar zonder crinoline hadgezien toen zij de arme
koetsier hielp, een hak te hebben gezet (Idee 815, vw
vi, p. 543)-

In een noot bij Idee 818 tekent M. aan dat deze clikdoorn-boutade' weer `beneden nederlandse kritiek
was'. Hi' vervolgt: 'Op zeer weinige uitzonderingen
na, is dit hetgeval met dezen gehelen bundel [=derde bundel]... 't beste werk dat ikgeleverd heb!' (vw p.
7O1).
Limburg Brouwer, Petrus Abraham Samuel van-,
1829-1873, zoon van de volgende, jurist en orientalist, vrijmetselaar, redacteur van De Nederlandsche
Spectator en mede-directeur van De Gids. Auteur van
Akbar, een oosterse roman (1872).
Zijn artikel movimente intellettuale in Olanda'
in Il Revista Europea (1871), worth door M. bekritiseerd
in Idee 242 (noot uit 1872; in 1879 gedrukt als Idee
242a). Hierin noemt M. niet diens naam, maar

deze opzettelyke onbillykheid volgen op die zeeziekte-historie. Is dat stuk goed of niet? Welnu, in geen
dschrift is 't genoemd zelfs! Mocht L.B. meewerken
ty
aan zoo'n oneerlykheid?' (vw

p. 618-619)

Limburg Brouwer, Petrus van-, 1795-1847, Nederlands letterkundige, theoloog en prozaIst. In 1825
werd hi' hoogleraar te Luik en in 1831 te Groningen.
Hi' was de voornaamste vertegenwoordiger van het
classicisme in de Nederlandse letteren in de negentiende eeuw. Hi'j schetste taferelen uit de Griekse
oudheid in verschillende romans, o.a. Charlicles
(1831), Diophanes (1838). In 1843 schreef hi' Een ezel en
eenig speelgoed als reactie op de romantiek.
*D. Veeens
g
Linde, Antonius van der-, Haarlem 1833 - Wiesbaden 1897, Nederlands letterkundige, studeerde
theologie te Leiden, was van 1859 tot 1861 predikant
te Amsterdam enpromoveerde in 1862 te GOttingen
in de filosofie op een proefschrift over Spinoza. In
1876 werd hi' bibliothecaris van de koninklijke bibliotheek van Wiesbaden. Daarnaastpubliceerde hi'
als schaaktheoreticus verscheidene stukken en
schreef hi' boeken en artikelen, o.a. in De Nederlandsche Spectator, over de geschiedenis van de boekdrukkunst, waarin hi'j Gutenberg en niet Coster als
uitvinder van de boekdrukkunst aanwees. In 1886
verscheen hierover zijn Geschichte der Erfindung der

spreekt van `zekeren wereldberoemden litterator -

Buchdriickerkunst (3 dln.).

ik verzwygen mag, omdat hy ook zonder myn toedoen op alle nageslachtelyke lippen
zweven zal':

In 1872 was er kort sprake van een tijdschrift voor In-

wiens naam

`Die wereldberoemde letterkundige dryft de al te stoute welwillendheid zó ver, dat-i my, in gezelschap van
twee even wereldberoemde schryvers - wier namen ik
alweer, om gelyke reden als boven, mag overslaan een plaatsjen aanwyst onder de

dii minores die den

troon omringen eener vierde Nederlandse wereldberoemdheid. Voor jonge studenten in de letteren zal 't
na 'n eeuw of wat een aardige taak zyn, de door my
overgeslagen namen in te vullen, en tevens uit een-enander te besluiten tot it movimente hyper-intellettuale in... Boeotie

(vw p. 694-695)

Hi' komt op dit artikel tenig in een brief aan C. Vosmaer van omstreeks 20 juli 1874, waarin hi' schrijft
dat het artikel hemgehinderd heeft omdat hi' daarin `in dengreep met ten Brink en van Hoevell' genoemd wordt:
liever had ikgezien dat-i my geheel en al had gdignoreerd. Zoo'n aalmoes van bekendheid kan ik mis-

die, dat onder redactie van *S.E.W. Roorda van Eysinga, M. en Van der Linde zou aan verschijnen.
Aanvankelijk was de verstandhouding tussen M. en
Van der Linde zeergoed, getuige hun schaakcorrespondentie, en M. gaf hoog op van diens kwaliteiten
als onderzoeker enpublicist. Bijv. in een aantekening bij Idee 760, waarin M. klaagt over het gebrek
aangoede geschiedschrijvers in Nederland en hi'
voorstelt Van der Linde alsgeschiedkundige aan te
stellen (vw p. 696).
In 1874 schrijft M. aan C. Vosmaer dat hi' zeer geInteresseerd is in een boek van Van der Linde over de
geschiedenis van het schaakspel (omstreeks 20 juli,
vwxvip. 617). Dit is Geschichte and Literatur des
Schachspiels (2 dln., 1874).
Onder hetps. Smära publiceerde Van der Linde in
1867 Ideeen Lijden. schrijft S.E.W. Roorda van Eysinga op 16 februari 1872 dat hi' deze Ideeen `gezocht
en onwaar' vond, waarna hi'j over Van der Linde
schrijft:

sen! En dat van L.B. die, geen christen, my zoo alleen

`Ik zag een en ander van hem dat me prys doet stellen

liet staan tegen onze zeer christelyke maatschappy!

op z'n 6ruditie. Ik geloof dat hy in zeer letterlyken zin

Zag hy dan niet in dat zoo'n behandeling koren op

geleerd is, waar o.a. byhoort dat er schoolsche dingetj es

den molen was van de clique die hy evenzeer verachtte

zyn waarvan hy niets weet. Hy verstaat byv. niet eens

als ik? Doch zonder nu acht te slaan op de dingen die

redelyk fransch. Hy is zeer zonderling. Voor 't feit dat
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hy in steile geloovery deed toen hy inderdaad niet geloofde, en dat hy eene half idiote vrouw - men beweert dat ze geen vrouw was, maar dat kon hy
geIgnoreerd hebben - trouwde om haar geld... nu
daarvoor is de uitdrukking: zonderling wat zacht.
Toch beweer ik niet hem geheel te kennen. Ik beoordeel hem niet voor ik er meer van weet.' (vw xv,
p.101-102)
De verstandhouding verslechterde toen Van der Linde op 25 december 1875 in het artikel `Kerstmis bij
de Hindoes' in De Nederlandsche Spectator M.'s kennis
van de etymologie bekritiseerde. Hi' spreekt hierin
van de 'zoo wijsneuzig uitgekraamde etymologische kluchten van Multatuli'(fragment opgenomen
in vw xviii,p. 139). M. reageert hierop in een brief
aan. Waltman Jr. d.d. ii maart 1876. Vol ens hem
was Van der Lindes aanval te wijten aan het feit dat
hij hem noch geschreven, noch bedankt had voor
hetpresentexemplaar van een schaakboek (vw xvm,
p. 298).
In Uit Multatulf s leven (nieuwe uitgave in 1981, p. 301) schrijft *Marie Anderson dat M. in Wiesbaden dik
3
bevriend was met Van der Linde, totdat hij hem de
deur wees vanwege zijn `gemeene uitdrukkingen,
loerti ge gedragingen etc.'. "boekdrukkunst
P

Linden, J. van der-, assistent-resident, belast met de
controle over de comptabiliteit en financien op Sumatra's Westkust, toen M. werkzaam te Natal was.
In de Max Havelaar schrijft M. over de 'chef der
komptabiliteit' dat deze 'nu juist m'n vriend niet
was-' (vw 1,p. 163).

Lindo, Mark Prager-, Londen 1819 - 's-Gravenhage
1877, Nederlands letterkundige, promoveerde in de
letterkunde, waarna hij achtereenvolgens leraar aan
hetgymnasium te Amsterdam, hoogleraar aan de
militaire academie te Breda en inspecteur van het lag
er onderwijs
rd.weOnder het ps. 'de oude Heer
Smits'publiceerde hij sedert 1851in de Arnhemsche
Courant zijn 'Brieven en ontboezemingen', die in
1853 in boekvorm werden uitgegeven (5 dln.). Verder schreef hij verscheidene romans en vertaalde hij
diverse werken uit het Engels. In 1856 richtte hij
met zijn vriend Lodewijk Mulder de Nederlandsche
Spectator van den ouden heer Smits op, die hij tot 1860
bijna geheel alleen vulde. In 1860 was hij den van de
oprichters van *De Nederlandsche Spectator. In laatstgenoemd tijdschrift publiceerde hij onder het ps. 'Den
ouden heer Smits' in 1865 een recensie van M.'s De
Bruid daarboven.
In een aantekening bij Pruisen en Nederland schrijft M.
dat de critici `behalve misschien Lindo' enkele fouten in het toneelstuk hadden aangewezen, maar
niet hadden ingezien dat het hele stuk niet deugde
(vw iv,p. 97). In een brief aan C. Vosmaer d.d. 14 oktober 1873 merkt hij over Lindo's recensie op dat het
`zeer ware doch misschien onjuiste aanmerkingen' bevat (vw xvi, p. 243).

Op 22 maart 1877 vermeldt Mimi in haar dagboek
dat Lindo onlangs is overleden. Zij herinnert zich
eengesprek met M. over hem, waarin M. (die Lindo
tijdens een bijeenkomst van De Nederlandsche Spectator in 186o had ontmoet) over hem hadgezegd:
`Ik houd hem voor een flikflooier die zich heeft weten
intedringen by fatsoenlyke lui. Dat-i in Bonn gestudeerd zou hebben geloof ik niet; er staat ook nergens
wat. Misschien is hy ingeschreven geweest als student.' (vw xviii, p. 652)

Linsky, Louis de-, "Oosterzee, J.J. van
Linnaeus, Carolus-, (Carl von Linnd) 1707-1778, beroemd Zweeds natuuronderzoeker,promoveerde in
1735 in Harderwijk in de medicijnen en bleef tot
1737 in Nederland. Hi' deelde het dieren- en plantenrijk in volgens familien, geslachten en soorten.
"Pennewip

Lion, HenriJulius-0806-1869, geb. te Elberfeld, vertrok in 1834 als sergeant-majoor naar Indie, vroeg in
1841 als offlcier ontslag aan. Hi' wijdde zich daarna
aan industriele ondernemingen en de cultures, en
werd hoofdredacteur van het *Bataviaasch Handelsblad.
Op 31 oktober 1861 schreef hij een recensie van de
Max Havelaar in het Bataviaasch Handelsblad, die niet
werd overgenomen in de Nederlandse editie van het
blad (vw x,p. 351-353). In zijn recensie schrijft Lion
onder meer dat hij de bewijzen zal leveren `dat nimmer een schandelijker en finer gesponnen zamenraapsel van leugens en valsche aantijgingen is
gepubliceerd, dan het een Max Havelaar teen den
Resident van Bantam bevat' en hij vervolgt: `Bovendien zal er uit blijken, dat ook de eenvoudige vraag,
of de houding van den Heer Douwes Dekker tegenover den Heer C.P. Brest van Kempen die van een
fatsoenlijk man is, geen ander antwoord kan volgen, dan dat men zich geen laaghartiger karakter kan
denken, dan het een de heer D.D. in deze aangelegenheid heeft doen zien, het moest dan zijn, dat
men hem voor een ongeneeslijken krankzinnige houdt'.
M. heeft deze aanval op zijn 'Max' pas midden februari 1861 onder ogen gekregen, toen er inmiddels ook
een uitvoerige kritiek van Lion in de NRC van 14 januari (vw x,p. 381-384) was geplaatst, waarin deze
beweert dat M. zich tegenover de resident schuldig
heeftgemaakt aan laster vanwege zijn bewering dat
de resident de regent van Lebakf zoo zou hebben gegeven om getuigen teen de regent om te kopen.
Pieter Bleeker schrijft M. op 27 januari 1861 dat de recensie de sympathie van velen voor hem hadden
doen verminderen. Hi' vraagt zich of of M. er niet op
moet reageren (vw x, p. 387-389). M. beantwoordt
Lion in de NRC van donderdag 21 februari 1861 (vw x,
P
. 396-399).
*Nationale Inschrijving
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Lion, IzaakJacob-, Amersfoort 1821 – Den Haag 1873,
Nederlands journalist voor bladen van verschillende richtingen. Na de Aprilbeweging van 1853 werd
hi' redacteur van het Thorbeckiaanse blad De Grondwet, waarna hi' enige tijd de redactie van De Constitutioneel (het or aan van J.N. van Hall) op zich nam. In
1861 kreeg hi' de leiding over het conservatieve
Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage, dat weldra fuseerde
met de(aangekochte) liberale ' s-Gravenhaagsche
Nieuwsbode en veranderde in het conservatieve Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage.
Naast vele artikelenpubliceerde Lion ook een groot
aantal afzonderlijke geschriften, vooral wetten en
vertalingen uit het Frans, Duits en Engels. In 1865
verscheen Mijn staatkundig lev en. Bij drage tot de kennis
der dagbladpers in Nederland.
M. bespreekt verschillene keren de kwestie rondom
de fusie met de ' s-Gravenhaagsche Nieuwsbode. Bijv. in
Idee451 (vw v, p. 86), waarin hi' deze zaak noemt en
er in een noot de volgende uitleg bij geeft:In' Den
Haag namelyk, waar het «Dagblad» van den heer
Lion z'n tegenstander met huid en haar opslokte.'
(vw v, p. 39o). Ook in de Causerieen gaat M. op deze
zaak in. Hi'j schrijft hierin over Lion:
tezer, weet ge wel dat die heer zo'n qbyzonder gemeen persoon» is? Ik geloof niet, dat er – na Multatuli
– altoos tussen Dollart en Moerdyk iemand gevonden
wordt, die den heer Lion te boven gaat in qbyzondere
gemeenheid». Die man denkt gemeen, spreekt gemeen, handelt gemeen; staat, loopt, zit, eet en drinkt
gemeen; ja, ik ben overtuigd dat hy gemeen slaapt en
droomt. (...) Ik blyf het antwoord niet schuldig, als
men my vraagt wat dan toch de misdaad is, waaraan
Lion zich gedurende 24 uren in het etmaal schuldig
maakt? Ik zet puntjes op de i's, en trotseer de vervolging wegens laster. De heer Lion, om dan maar ronduit te zeggen, is...' (vw iv, p. 109; zie ook p.116)
In een aantekening bij de Millioenen-studien verdeg
digt hi' Lion echter teen
de kritiek:
`Ik schat den yver en het talent van dien publicist zeer
hoog, en wenste dat we in 't liberale kamp wat meer
stryders hadden van zyn gehalte.' (vw v, p. 309)
In een brief aan C. Busken Huet van december 1866
schrijft M. dat Lion talent heeft: `Elken dag op een
gegeven uur heeft hy zOOveel verontwaardiging,
zOOveel ironie, zOOveelgeestdrift by de hand!' (vw
xI, p. 772). Aan S.E.W. Roorda van Eysinga schrijft
hi' op 9 januari 1872 dat hi' Lion niet meer veracht
dan de andere dagbladschrijvers en dat men hem
niet alleen verantwoordelijk ma stellen voor het gebeuren rondom de fusie met de 's-Gravenhaagsche
Nieuwsbode (vw xv, p. 46-48).

aderen hebben' lezen we in de Max Havelaar het volg ende:
`Een liplap – om den term te bezigen die voor beleefder wordt gehouden, zou ik moeten zeggen een odusgenaamd inlands kind» maar ik vraag vergunning me
te houden aan het spraakgebruik dat uit allitteratiegeboren schynt, zonder dat ik met die uitdrukking iets
beledigends bedoel, en wat betekent het woord dan
ook? – een liplap heeft veel goeds. Ook de Europeaan
heeft veel goeds. Beiden hebben veel verkeerds, en ook
daarin dus gelyken zy elkaar. Maar het goede en verkeerde dat beiden aankleeft, loopt te veel uit elkander,
dan dat hun verkering over het algemeen tot wederzyds genoegen kan strekken. Bovendien – en hieraan
heeft de Regering veel schuld – is de liplap dikwyls
slecht onderwezen. De vraag is nu niet hoe de Europeaan wezen zou, als hy zo van der jeugd of ware belemmerd geworden in zyn ontwikkeling, maar zeker is
het dat de geringe wetenschappelyke ontwikkeling
van den liplap in het algemeen zyn gelykstelling met
den Europeaan in den weg staat, ook däär waar hy als
individu, in beschaving, wetenschap of kunst, misschien den voorrang boven een bepaalde Europese persoon verdienen zou.' (vw I, p. 90-91)

Lipsius, Justus-, (Joost Lips) 1547-1606, geb. in Overijssche bij Brussel, beroemd taalgeleerde, vanaf 1567
secretaris van Granvelle, van 1572 tot 1574 hoogleraar teJena, vanaf 1576 te Leuven en vanaf 1579 te
Leiden. Zijn belangrijkste werk is de uit
van Tacitus (1574)- *Horatius Flaccus
Liszt, Franz-9 1811-1886, componist en pianist van
Hongaarse afkomst, directeur van de hofkapel te
Weimar van 1848-1859. M. drift enkele malen de
spot met hem en *Rossini, die 'op keizerlyken last
hymnen, symfonieen en verdere kakofoniedn' componeren (Idee 63o, vw Iv, p. 379). *componisten

Lith, Pieter Antonie van der-, Utrecht 1844 – Leiden
19o1, Nederlands rechtsgeleerde, werd in 1868 hoogleraar aan de rijksinstelling voor Indische taal-,
land- en volkenkunde te Leiden en in 1877 hoogleraar rechten aldaar.
In zijn `Levensbericht van Mr. A.J. Duymaer van
Twist' in de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (189o-1891), stelt hi' ook de "Havelaarzaak aan de orde. Het ontslag van DD. is
volgens hem een poging geweest het inlandse bestuur te redden, maar was hetgevolg van diens optreden. Hi' betreurt het dat DD. zich niet mondeling
bij de gouverneur-generaal heeft kunnen verantwoorden A.S. Kok, Multatuliana, 1903, p. 122-123).

Liplap, naam die met name op Java gegeven werd aan
personen, die afstammen van de Portugezen, later
aan de Indo-Europeanen in het algemeen. Over
de mensen die `– hoewel wettelyk in geheel denzelfden rechtstoestand verkerende – niet in Europa geboren zyn, en min of meer inlands bloed in de

Litterarische Fantasien en Kritieken, *C. Busken
Huet

Littrd, Maximilien Paul Emile-, Paris i8o1-1881,
Frans wijsgeer en letterkundige, studeerde genees-
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kunde, geschiedenis, letteren en wijsbegeerte. In

hoofdwerk is

1871 werd hi' in de Nationale Vergadering gekozen

(1690). In 1682 vergezelde hi' de zoon van Ashley

en werd hi' lid van de Academie. In 1875 werd hi' se-

Coo er graaf Shaftesbury, naar Holland. In 1688

nator.

keerde hi' met de prins van Oranje naar En eland

des actuaires franfais (3e jrg.
1874; le jrg.1872) in Over Specialiteiten (vw v, p. 6o9).

terug. In de Ideeen 778 en 779 roemt M. Locke en

M. noemt zijn Jouma/

In een aantekening hierbij schrijft hi' dat hi' dit
boek hadgeraadpleegd om de betekenis van het
m vermeldt dat acwoord actuaire op te zoeken. Lie
tuaire in Frankrijk in

1872 was overgenomen uit de

En else taal (actuary; van het middeleeuws-latijnse
actuarius), het is dus een neologisme. M. noemt Littres betekenis van verzekeringsdeskundige `)outer
konventioneel', een etymologische verklaring ontbreekt. Aan het slot van het lemma actuaire wordt
echter wel degelijk een etymologische verklaring gegeven: nl. de schrijver die de acta moet opschrijven
(deze betekenis is afkomstig van de klassiek-Latijnse
betekenis van actuarius: snelschrijver).
hem

M. noemt

hier
ten onrechte een
dus–
`specialiteit –

in franse onwetendheid – op 't gebied van etymologie en algemene taalkennis' (vw v, p. 649).
In een brief waarschijnlijk aan C. Vosmaer van november 1879 schrijft hi' over Lime:

is n.a.a.r! Als taalkenner stel ik hem beneden
De Vries & Te Winkel met hun akolyten [=volgelingen]. Overal blykt dat hy — geheel afgescheiden van
z'n meeningen in byzondere gevallen soms kant noch
wal raken — niet weet wat «wetenschappelijke» (ik zeg
liever: .vvysgeerig-zielkundige») woordafleiding eigenlyk is. Overal geeft hy blyk zeer weinig algemeene
taalkennis te hebben, en kennis van algemeene taal
heeft-i in 't geheel niet, jazelfs hy beseft het bestaan
daarvan niet. Hoe die man zich durft opwerpen als
taalgeleerde... nu ja, in Frankryk!' (vw xx, p.115)
`Lime

Lobatto, Rehuel-, 1797-1866, Nederlands wiskundi-

Essay conceminghuman understanding:
`Als voorbeeld van beter inzicht, wys ik op den engelsen wysgeer Locke, die — als de meeste van z'n landgenoten, op bespiegelend terrein — zich evenzeer voor
hirngespinstige duitse verwardheid, als voor de banale
oppervlakkigheid der Fransen heeft trachten in acht
te nemen. Locke is gemeenzaam zonder platheid, degelyk zonder jacht op klassieken tint. In een woord:
Locke is bruikbaar, een vry zeldzame hoedanigheid in
hen die men gewoonlyk wysgeren noemt. (...) Locke,
zwygend nadenkende terwyl de anderen zich uitputten in de poging om hun gevoelens te doen zegevieren, bemerkte dat de moeilykheid lag in het
verschillend gebruik van de woorden, en dat men elkander niet verstond. Deze opmerking in een byzonder geval, verheffende tot algemene thesis, klom hy
op tot den oorsprong van onze denkbeelden, onderzocht de bronnen waaruit zy vloeiden, en toonde den
invloed aan, lien het misbruiken van woorden op ons redeneervermogen heeft.' (vw iv, p. 500-501; cf. Idee 773, vw
Iv, p. 495-496 ; *voordrachten)
Hi ' eindigt Idee 779 als volt:
`Niets is algemener dan wanbegrip... Ik nodig ieder
wien dit verschynsel treurig voorkomt, met verwyzing naar Locke's opmerking uit, de kwaal naar vermogen te bestryden: door zich als spreker of schryver
toe te leggen op juistheid van uitdrukking, door als lezer of hoorder zich te oefenen in juist verstaan, door
in gdën hoedanigheid genoegen te nemen met zinneloze praat.' (vw iv, p. 501)

noemt diens

Locomotief, De-, dagblad te Semarang, dat van mei

ge, vanafi843 hoogleraar te Delft en in 1863 hono-

1869 tot februari 1870 M.'s
'

rair hoogleraar aan de polytechnische school aldaar.

206)publiceerde. In hetzelfde jaar plaatste het blad

Hi' publiceerde onder meer de studies Wiskundige
mengelingen (1823), Lessen over de hoogere algebra (1845)
en Lessen over de differentiaal- en integraalrekening (185z).

onder de titel `Uit

M. noemt zijn waarschijnlijkheidsberekeningen
in de Minnebrieven (vw II, p. 27) en in de Millioenenstudien (vw v,p. 98).

te uit de

"Causerieen (vw iv, p. ioz-

Multatuli's leven' ook eengedeel-

Millioenen-studien (nr. 165; vw xiv,p. 156-

158).
M. schreef elke veertien dagen een 'Causerie' en ontving daarvoorf 600.-per half jaar (cf. vw xiii, p. 619
en

648. Toen hi' enkele malen verzuimd had kopij

in te leveren, stopte het blad de publikatie van dit

Lobo, MordechaiJessurun-, 1826-1899,

geb. te Am-

sterdam, boekhandelaar aldaar. M. huurde van 29 of

feuilleton. Hoewel M. zich telkens voornam hoofdredacteur Van Kesteren hierover te schrijven, kwam er

3o augustus 1860 tot begin 1862 bij hem een kamer

niets van. Tenslotte las hi' in de krant dat er inmid-

op Botermarkt X 83 (tegenwoordig Rembrandtplein

dels een andere correspondent benoemd was (Brie-

6; vw x, p. 298; illustratie in W.F. Hermans, De randselachtige Multatuli, ze druk 1987, p.107). Begini862

Vol ens M.'s zoon *Edu werd de samenwerking op-

verhuisde M. naar een kamer bij de banketbakker

gezegd omdat M. zich niet hield aan de afspraak in

*Fridolin Knobel in de Kalverstraat te Amsterdam.

zijn

*Karel van Dam

Kolonien, Engelbertus de Waal, te bekritiseren (j.

Locke, John-0632-1704, Engels wijsgeer, natuurwetenschappelijk idealist en psychologisch empirist,
grondlegger van de moderne opvoedkunde. Zijn

ven ws Ix, p.

7).

Causerieen nimmer de toenmalige minister van

Pee, Multatuli en de zijnen, Amsterdam,1937, p.151).
M. zelf schreef hierover op io januari 1871 aan S.E.W.
Roorda van Eysinga:

`De Locomotief begon my knorrig te maken. (Kopy
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verminkt, stukken gecastreerd, heele bezendingen
niet geplaatst, en later zeer lang later, gezegd dat ze in
't ongereede geraakt was , maanden lang gewacht met
antwoorden op myn vragen.)' (vw my, p. 357)
Wat betreft deze redactionele ingrepen, zie de verantwoordeng bij de Causerieen (vw iv, p. 725 -734).

Lodderein, (lodderijn) verbastering van l'eau de la reine, het reukwater dat aan de eau de cologne vooraf
in g. Lodderein werd door vrouwen in de zak of tas
g
meegedragen, men drenkte er een sponsje mee. In
de Woutergeschiedenis werd er om godderyn ' geroeP toen Wouter zijn *Roverslied voordroeg
(Idee
397, vw II, p. 600-6o1). Na Stoffels mededeling dat
Juffrouw Laps een zoogdier was, riep juffrouw Pieterse om haar `lodderyn-doos' (Idee 39z, vw ii, p.
575).

Lodensteyn, Jodocus van-, Delft 162o – Utrecht
1677, predikant te Zoetermeer, Sluis en sedert 1653
te Utrecht. Hi' speelde een belangrijke rol in het ascetischpietisme. Verder schreef hij proza en poezie;
zijn bundel Stichtelijke Uytspanningen, behelsende eenige
stigtelyke liederen en andere gedigten (1676) werd herhaaldelijk herdrukt.
In zijn bespreking van een reek van *ds. Zaalberg,
noemt M. Lodensteyn samen met de predikanten
"Camphuysen, *Hellenbroek en *Schwartz (Idee
454, VW III, p. 217).

Lodewijk /ay, 1638-1715, koning van Frankrijk van
1643 tot 1715, bijgenaamd de Zonnekoning. Hi'
streefde naar de volstrekte alleenheerschappij:
Tetat c'est moil'(Fr. de Staat, dat ben ik). Hi' was
zijn gehele regeerperiode in oorlog met de omliggende landen.
In de Millioenen-studi en noemt M. Lodewijk my `opgeblazen' en `een uil' en voegt daar nog aan toe `dat hy
zo winderig gemaakt werd door z'n omgeving' (vw
v,p. 84).

Lodewijk xv, 1710-1774, koning van Frankrijk van
1715 tot 1774, berucht vanwege zijn zedeloos en verkwistend leven. In de Millioenen-studien schrijft M.
over hem:
`Men verwyt dien ellendeling z'n Parc - aux - Cerfs [hertenkamp in Versailles, waar de koning zijn meestal
minderjarige minnaressen ontmoette], en ik heb er
niets tegen – tegen 't verwyten, meen ik – maar eilieve, duizenden vaders in Frankryk boden om stryd hun
nog onvolwassen dochters aan, pour servir aux augustes plaisirs de la Majestd Royale. Er zyn daarover brieyen gevonden, die tot de gissing nopen dat van alle
souvereinen, Z.M. het Souvereine Volk de allerlaaghartigste is. Hebt ge ooit in uw hele Geschiedenis den
dolsten tyran zo waanzinnig zien woeden, als 'n losgelaten menigte?' (vw v, p. 84)

Lodewijk xvi, 1754-1793, koning van Frankrijk van

LODDEREIN — LODEWIJK

1774 tot 1792, kleinzoon en opvolger van Lodewijk
xv. In 1789 was de financiele situatie in het land dusdanig slecht dat de Staten-Generaal bijeen geroepen
werd, waarna de Franse Revolutie uitbrak. Lodewijk xvi werd in 1793 onthoofd.
De `vrijheidsgeest die Lodewijk xvi doodde was uitgeput, en verteerde zich zelven', merkt M. op in de
longelingsdroomen' (vw viii, p. 369).

Lodewijk xvm, 1755 - 1824, broer van koning Lodewijk
xvi
kna de val van
, werd koning
van Frankrij
Napoleon in 1814 en opnieuw na de slag bij Waterloo in 1815. In de Millioenen-studien schrijft M. over
hem:
`Lodewyk xviii was 'n vraat, of 'n lekkerbek, of 'n gourmand, of 'n glouton. In een of meer dezer hoedanigheden hield hy veel van truffels. Doch zie, z'n dokter had
hem die lekkerny verboden, omdat Z.M. wat overvoerd was, en aan 't pootje leed. Toen nu de welmenende geneesheer z'n patient eens betrapte by 'n sterk
getruffelde leverpastei, en zich gereed maakte tot 'n
dokterlyke berisping, sloot Louis hem den mond
me t ...
De koning had gelyk. Wie niet weet wat-i zeggen zal,
moet citeren. *Stuart Mill zegt...
Ach, er was nog geen Stuart Mill in die dagen! Lodewyk, minder gelukkig dan onze publieksprekers in de
Kamer, moest zich behelpen met "molitre, en diens armen Tartuffe: les truffes, beste dokter, zeide hy, les
truffes ne sont pas ce qu'un vain peuple pense! [Fr.
truffels zijn niet wat een oppervlakkig yolk wel denkt;
*priesters] Zo verantwoordde zich de koninklyke boeteling, en de dokter was ontwapend.' (vw v, p. 205)

Lodewijk Napoleon,1778-1846, broer van Napoleon
I en vader van Napoleon iii. Gehuwd met *Hortense
de Beauharnais, de stiefdochter van Napoleon. Na
de inlijving van De Bataafse republiek werd hij van
1806 tot 1810 koning van Holland. Napoleon hoopte
hierdoor meer invloed op Holland uit te oefenen,
maar Lodewijk Napoleon voerde een"voor Holland
gunstig en onafhankelijk beleid. Hi' voerde vele administratieve verbeteringen in, reorganiseerde het
civiel en strafwettelijk recht en stimuleerde de
kunst en wetenschappen. Hi' werd gedwongen zijn
kroon op te geven, waarna hij onder de naam graaf
van St. Leu in een soort vrijwillige ballingschap,
zich verder aan kunst en wetenschappen wijdde.
In zijn bespreking van "Bilderdijks Floris v , geschreyen ter ere van koning Lodewijk Napoleon, geeft M.
ook de `lamme Louis' een veeg uit de pan (Idee 1057
e.v., vw vi,p. 570 e.v.). *Daendels

Lodewijk Philips, 1773-185o, hertog van Chartres en
Orleans, sloot zich in de Revolutie met zijn vader
aan bij de Jacobijnen, werd generaal, vluchtte in
1793 naar de Oostenrijkers. Hi' gaf onder de naam
Chabaud Latour les in aardrijkskunde en wiskunde
bij Chur in Zwitserland. Op dit laatste zinspeelt M.

LOEVESTEIN — LOGOS

in Idee378 (vw II, I) . 547) . Hi werd na de Juli-Revolutie van 1830 koning van Frankrijk. Tijdens de Februari-Revolutie van 1848 west Lodewijk Philips
naar En eland te ontsnappen. Onder zijn bewind
werden de speelbanken in Frankrijk afgeschaft. Dit
laatste wordt door m.genoemd in de Millioenen-stu
dien: volgens hem was deze afschaffing "n gevolg
der moralistery' van Lodewijk Philips, 'die z'n eigen
neven de kroon ontstal, maar 't onbillyk vond dat
arme drommels fortuin zochten op de roulet' (vw v,
p. 113).
Loevestein, slot in Gelderland vlakbij de plek waar de
Maas en Waal de Merwede worden. Slot Loevestein
was van 1617 tot 1621 de staatsgevangenis van Hugo
de Groot en in 1650 van Jacob de Witt van Dordrecht
en vijf andere staatsgezinde regenten. M. noemt het
gebruik van het slot als gevangenis in een noot bij
Idee920 vw IV, p. 716).
Loffelt, Antonie Cornelis-0841-1906, toneelcriticus
en van 1869 tot 1875 leraar te Dordrecht. Hi' schreef
daarnaast feuilletons voor Het V aderland, Het Nieuws
van den Dag, De Nederlandsche Spectator en de N avorscher. In 1876 verscheen zijn brochure Jupiter van Vloten en zijn kritiek, waarin hij M. in bescherming
neemt teen "J. van Vloten. Zijn stuk werd in de Levensbode beantwoord met het artikel Ten woord
over Thersites Loffelt en zijn bedrijf.' In hetzelfde
jaar schreef hij in Athenaeum (jrg. 2, p. 873) het artikel 'A newpart of Multatuli's Ideas. Max Havelaar
in French andpartly in Spanish', waarin hij M. wederom verdedigde teen
de kritiek van Van Vloten
g
in diens Onkruid onder de tarwe. Hierop reageerde Van
Vloten in De Nederlandsche Kunstbode met het artikel
`Multatuli. Een waarnemer van kwade zaken; Thersites-Loffelt en zijn gevit' (jrg. 3, 1876, p. 5-6; vw xviII,p. 299-302).
In verscheidene brieven reageert M. op deze polemiek. In een brief aan. Waltman Jr. d.d. ii maart
1876, waarin M. Waltman bedankt voor toezending
van de brochure van Loffelt, schrijft hij dat hij Loffelt wel dankbaar is voor zijn verdediging, maar dat
hij toch niet helemaal tevreden is. Loffelt heeft weliswaar aangetoond dat Van Vloten eenteroerdeling' is (Tit is waar & veel erger dan Loffelt weten
kan, maar ik weet het!)', hij heeft echter niet aangetoond dat de `te en my ingebrachte beschuldigingen onverdiend zyn' (vw xvm, p. 295). Op 5 apri11876
noemt M. Van Vlotens kritiek op Loffelt in een brief
aan G.L. Funke loeigemeen' (vw xvm, p. 331). M.
haalt Loffelts brochure aan in een aantekening bij
Idee io55b (VW vi, p. 751).
Lo em Martinus Gesinus Lambert van-, *Fiore
della Neve
Logos, (de Rede; in het Nieuwe testament het Woord,
Christus als vleesgeworden scheppende gedachte
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Gods; in wijsgerige zin de immanente goddelijke
rede) treedt alspersonage op in de Millioenen-studien.
Zoals in de Minnebrieven "Fancy een centrale rol
speelt en de ontknoping van het verhaal levert, zo
speelt Loos
g
die rol in de Millioenen-studien. Het is
Fancy zelf die daarvoor zorgt: zij smut de auteur in
de `donkere die te' (vw v, p. 36; *Sonnenberg) waar
hij de werking van Logos krijgt uitgelegd. De ontknoping van de Millioenen-studkn, het `practische'
spoorwegkaartjes-plan ("advertenties op spoorkaartjes) blijkt door Logos ingegeven te zijn. De auteur
herkent in hem eerst Fancy, maar krijgt tot antwoord: 'Elm!. M'n eigenlyke naam is Logos' (vw v, p.
301). Eep Francken definieert in zijn De veelzinnige
muze van E. Douwes Dekker (Amsterdam,1990) Logos
als de `gedetermineerde oorzakelijkheid' (p. 232) en
de relatie Fancy-Loos
als 'de synthese van verstand
g
engevoel, rede en intditie' (a.w., p. 240). Met deze
laatste opmerking – de moeizame samenkomst van
Fancy voorgesteld als de Moezel en Logos als de Rijn
– is dan ook het centrale thema van de Millioenenstudien getroffen, wat door M. al in zijn `Menuet
voor Rijn en Moezel' (vw v, p. 13-16) wordt aangegeven.(nawoord van J.J. Oversteegen bij de Salamander-uitgave van de Millioenen-studien, Amsterdam,
1984, p. 291).
In een noot bij Idee 175 schrijft M. over de logos:
`Ziehier alzo het woord by uitnemendheid, de logos: ER
Is. Ik meen hierin den besten grondslag voor wysbeeerte te vinden, den stevigsten, den enigen (...) Wat
g
overigens myn aandringen op 't begrip Logos betreft,
het kan slechts worden afgekeurd door hen die zich
niet schamen onwel te zyn met logiek, een woord dat
daarvan is afgeleid. Het is niet voor dezulken, dat ik in
myn Millioenen-Studien een verbeterde vertaling
voorsla vanJohannes i vs. 1: oIn den beginne was de
Rede, en de Rede was by God, en de Rede was God.» Kan
het duidelyker? De theologen hadden den moed niet,
dien tekst onvervalst onder 't yolk te brengen. Ik daag
hen uit, myn vertaling te bestryden.' (vw ii, p. 683-684)
M. dringt herhaaldelijk aan op de `Godsdienst der
Rede'. Bijv. in de derde bundel Ideeen (Idee 541-928,
vw iv, p. 313-720) en in het hoofdstuk ' Het Tableau'
van de Millioenen-studien (vw v, p.128-158).
In Over Specialiteiten schrijft hij:
`Ingemoede tracht ik het gezond verstand te dienen.
De Rede is myn godin. Waar ik haar zie miskennen,
bloedt my het hart. Niets natuurlyker alzo, dan dat ik
alles haat wat tot die miskennen g aanleiding geeft, of
daartoe meewerkt. Onder de bondgenoten van redeloze Ongodsdienstigheid vinden we steeds in de voorste
elederen: fraze, spreekwoord, zegswys, manier van
g
spreken, dicton, citaat, zaag en deun... altemaal adjudanten van den leugenduivel, misbruik van het
g
-, zonden teen de H. Geest der
Woord – van den Loos
Waarheid, Godslastering.' (vw v, P. 492)
In een notitie in handschrift hierbij verwijst M. naar
bovengenoemd hoofstuk in de Millioenen-studkn,
`waar de eredienst wordt aangeprezen, dien men
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verschuldigd is aan 't Gezond Verstand'. Hi' vervolt:
`Ook 'n g
root deel van den derden bundel Ideeen is
aan dat onderwerp gewyd. Ik zal hier immers niet behoeven te waarschuwen tegen 't vereenzelvigen van
dengodsdienst der Rede waarop ik aandring, met de
zotternyen die daarover tydens de eerste franse Republiek in omloop waren? lets minder overbodig misschien is het wyzen op Idee 277, waar gesproken
woord van het, met de Rede volkomen identische goede : (vw v, p. 661)

Loman, Abraham Dirk-, 's-Gravenhage 1823 – Amsterdam 1897, modern Luthers predikant te Maastricht en te Deventer en vanaf 1856 hoogleraar te
Amsterdam. Daarnaast was hi' musicoloog. Hi' publiceerde verscheidenegeschriften op godsdienstig
ebied en gaf als eerste Valerius' Gedenckklank uit. M.
g
noemt Loman in Idee457, waarin hi' `afscheid van
de zaalbergery rZaalbere neemt (vw iii, p. 2,23).

Looman, Theodorus M. - 0816 - 190o, godsdienstonderwijzer te Amsterdam, later gouverneur bij I. da
Costa, schrijver van zeer veel godsdienstige werken
voor de jeugd. Een van zijn bekendste werken is de
1849 uitgeGids voor den Bijbellezer, naar het Engels, in vertaalde
geven bij "H. HOveker te Amsterdam. Hi'
ook de "Elbeifeldse wezen engeeft daar 'in eenvoudige
doch indrukwekkende taal, een tafereel van de vreselyke gevolgen der bidstonden, van bybellezing en
dergelyke tot krankzinnigheid leidende uitspattingen', aldus M. in Idee 138 (vw H, p. 366).

Longwood, *Sint-Helena
Looses Pz., Adriaan-, Texe11761 – Haarlem 1818,
boekhandelaar te Haarlem en zeer vruchtbaar schrijver, vriend en navolger van *Wolff en Deken. Hij beon als patriottisch dichter van De V aderlandsche
g
Zeeheld (178i) en M.A. de R uyter in x boeken (1785). Verder schreef hi'j onder meer de briefroman Suzanna
Bronkhorst (6 dln., 1806 - 1807) en een familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw, getiteld Het Leven van
Maurits Lijnslager (4 dln., 1814).
Het moraliserende karakter van Suzanna Bronkhorst
wordt door M. enkele keren bekritiseerd, o.a. in een
brief aan C. Busken Huet d.d.4 september 1866, vw
xI, p. 678). *humor *«Verstand- en Hart»-litteratuur

Loots, Cornelis-, Amsterdam 1765-1834, Nederlands
dichter en zwager van "Helmers. Hi' werd vooral bekend vanwege zijn vaderlandse gedichten, die gebun.deld werden in Gedichten (4 dln., 1818) en Nieuwe
edichten On). *humor
g

LOMAN — LOT

Gorkom de toon aan – De Veer werkte tot 1881 mee
". Bus aan het tijdschrift. Zij richtten zich te gen*C.
ken Huet en *Pierson, die uit de kerkgetreden waren, en vooral teen
*J. van Vloten, die de modernen
g
fel bestreden had. Het tijdschrift ging in 1875 over
in de handen vanJeronimo de Vries, Aart Admiraal,
A.G. van Hamel en C. van Nievelt. In een noot bij
Idee 1043 schrijft M. dat hi' van een onbekende een
nummer van Los en Vast toegestuurd heeft gekregen,
`waarin met meer dan nodige bekwaamheid, zekere
Justus wordt uitgekleed'. Hi' voegt hieraan toe:
`De executie is vermakelyk, en... niet geheel onverdiend. Maar ik had liever gezien dat de schryver my
aantastte. Het verslaan van een onbekende baat de
zaak niet, die hy voorstaat.' (vw vi, p. 365)

Losheid, M. schrijft in Idee 1102 dat niets moeilijker is
dan het nabootsen van losheid, "t voorwenden van
'n vluggen dartelenden geese:
Vie 't beproeft, voelt dat-i 'n zot figuur maakt, en
wordt daardoor zo ontevreden op zichzelf en anderen,
dat-i ogenblikkelyk uit z'n rol valt, en door stugheid
onbekwaam wordt gemaakt haar weer op te vatten.
Het schynt vreemd, maar 't is de waarheid, dat de zodanige 'n boosaardige vyand wordt van ieder dien hy
vruchteloos trachtte na te apen.'
m.geeft hierbij als voorbeeld het personage Nurks
uit de Camera Obscura van *Beets (vw vii,. 58).

Losse bladen uit het dagboek van een oud man,
door DD. geschreven te Batavia (1841; vw viii, p. 8o84), Natal en Padang (1843 - 1844; VW VIII, p. 364-381).
Tweegenieen zweven hem hierin voor de geest: Napoleon en Rousseau. Napoleon vooral vanwege zijn
krijgsdaden en rote gedachten, waarmee hi' het lot
van Europa bepaalde. De Losse Bladen bestaan uit
twee delen: het eerste met als opschrift 'Het Schoone, Geluk', een beschouwing over zelfopoffering.
Het tweede, jongelingsdroomen' van *Vader Anton, die volgens het verhaal tijdens de Bataafse Republiek naar de Oost ging. Het contrast tussen de
dromen van de jongeling en de alledaagsheid
drieendertig jaar later:
`Spot als gij wilt... maar niet met mijn dagboekschrijver. Spot met uw geslacht, spot met de menschen,
sot
met u zelven! De droomen van vader Anton's
p
jeugd... het zijn ook uwe, onze droomen. Zijne teleurstelling zal ook de teleurstelling van uwen ouderdom
wezen. Waag het niet te zeggen dat gij niet zooveel
voor u zelven van de toekomst wachttet, dat gij niet
zoo bedrogen, dat gij verstandiger, wereldkundiger
eweest zijt, die verklaring zou tegen u getuigen!' (vw
g
VHI, p. 381)
In zijn *`Brief aan A.C. Kruseman' van februari-mei
1851 neemt DD. gedeeltes van deze `Losse bladen' op.

Los en Vast, theologisch en letterkundig tijdschrift,
opgericht in 1866 te Leiden door *Van Gorkom, Rinse Koopmans van Boekeren en andere moderne predikanten. Van 1867 tot 1872 gaf *H. de Veer met Van

Lot, neef van de aartsvader Abraham, door twee engelen weggeleid uit Sodom. Zijn vrouw keek om naar
de stad en veranderde daarbij in een zoutpilaar. Lot
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leefde samen met zijn dochters en werd door hun
toedoen, vader van hun zonen en daarmee stamvader van de Moabieten en Ammonieten (Genesis xix).
Degeschiedenis van Lot wordt door M. genoemd in
de Max Havelaar. Marie Droogstoppel, die volgens
haar vader in de `war' is, moet het verhaal voorlezen
aan het ontbijt. Zij houdt echter plotseling op met
lezen en zegt liever doodgeslagen te worden dan
door te lezen. Als straf krijgt zij drie dagen `kamerrrest op koffie en brood' en moet ze het hoofdstuk
a
van Lot tienmaal overschrijven (vw 1, p. 227-228).

Lothario, "Barbertje moet ha p en
Loudon, James-0824-190o, zoon van een En else suikerfabrikant die zich in 1811 op Java gevestigd had.
Referendaris te Batavia en van 1861 tot 1862 minister
van Kolonien in het kabinet Van Zuylen van Nyevelt
van Myevelt-Loudon. Hi' schafte de cultuurprocenten af en bracht ook andere verbeteringen aan in het
*Cultuurstelsel. Hi' stelde de vrijmaking van de slayen in de West voor. Hi' trad af omdat hij niet overwe g kon met de conservatieve Van Zuylen. Van 1862
tot 1872 was hij commissaris van de Koning in ZuidHolland, van 1872 tot 1875 gouverneur-generaal in
Indie. Onder zijn bewind werd in 1873 de oorlogsverklaring aan "Atjeh ondertekend, die in en buiten
hetparlement tot heftige polemieken leidde en zijn
ontslagneming tot gevolg had ("Nieuwenhuijzen).
In 1884 werd hij in de adelstand verheven.
In de Minnebrieven drukt M. een brief van hem aan
Loudon in diens functie van minister van Kolonien
af, die hij steeds onderbreekt voor commentaar aan
Tine. In deze brief, gedateerd 25 juni 1861, vraagt M.
aan Loudon hem `in staat te stellen diepolitiek [het
strijden teen misbruiken in alle systemen en het
strijden voor rechtvaardigheid en menselijkheid], gesteund door een vasten wil, en enige bekwaamheden
die de natie my wel wil toekennen, op wettelyke wyze
ten nutte van den Lande aan te wenden.' (vw II,p.
66-68).

Louis xv, "Lodewijk xv

lykheid' tussen `den sentimentelen Holm' uit *De
Bruid daarboven en `de flinke verstandig-gevoelige
Louise'(vw III, P . 439).
De rol van Louise werd het eerst vertolkt door *Mina
Krtiseman. Vanaf 20 mei 1875 trad zij in dertig voorstellingen van Vorstenschool op. Daarna werd de rol
achtmaalgespeeld door *Nans Sandrock-ten Hagen,
en vanaf 25 november 1875 vertolkte *Maria Catharina Beersmans de rol47 maal. Van zo november tot
12 december 1876 speelde Sophie de Vries koningin
Louise. (Lit. Frits Smit Kleine, Schrijvers en Schrifturen,
Haarlem,1891, p. 20).
Andere actrices die koningin Louise vertolkten waren:Julia van Lier-Cuypers, Alida Tartaud-Klein,
Wilhelmina Schwab-Welman, Rika Hopper, Fie Carelsen en Sjoukje Hooymaayer (de laatste voor VARAtv).

Lourdes, Franseplaats, waar Bernadette Soubirous
(1844-1879) in 1858 Maria zou hebben zien verschijnen. Vanaf 1862 werd Lourdes eenpopulair bedevaartsoord. In noot in( 1881) bij de Max Havelaar
spreekt M. van de `katholiek die vast en zeker gelooft dat de H. Maagd zich de moeite af 'n boodschap te komen brengen aan 'n hysterisch
landmeisje te Lourdes' (vw I, P. 347).
auteur van Les
p
Louvet de Couvray, Jean Batiste-,
(3 F
dln.,aublas.
1787-1789) "Faublas
amours de

Lovelace, personage uit de brievenroman Clarissa Harlowe (1748) van "Samuel Richardson. *Waarheid in legende

Lo son Charles-, "Hyacinthe, Pater
Lucas, In Lucas 15:11-32, wordt het verhaal van de verg
loren zoon verteld, die van de honer
zelfs de 'drat'
in de varkenstrog had willen eten (vers 16).
Wanneer Wouter voor een stuiver `negerhit' (negrohead =pruimtabak) aan een soldaat gegeven heeft,
zegt Juffrouw Laps dat hij `rechttoe aanloopt op den
trog van Lukas 15' (Idee 1113, vw vii, p. 7o; Idee 1117,
vw vii, p. 81).

Louis Bonaparte, *Napoleon III
Lucretia, tweede helft 6e eeuw v.Chr., de kuise en opLouis le Grand, "Lodewijk )(Iv
Louis Philippe, "Lodewijk Philips
Louise, personage uit *V orstenschool, de edele en
mooie koningin. Zij vertolkt M.'s ideaal van een
niet-constitutioneel koningschap; zij wil het laaggezonken' yolk economisch en cultureel verheffen
en zij poogt haar gemaal, koning George, tot een hogere opvatting van zijn taak te brengen. Wellicht
werd M. voor haar rolgeinspireerd door koningin
Sophia (1818-1877) die hij persoonlijk kende.
In een noot bij Idee 533 wijst M. op de lamilie-ge-

passende vrouw van Collatinus, een neef van koning Tarquinius Superbus. Zij werd verkracht door
de koningszoon Sextus Tarquinius. Hierop lee de
zij zelfmoord, na eerst haar man en haar vader bezworen te hebben de dader te straffen. Lucius Junius Brutus ["Brutus 1] zag hierin een aanleiding om
de Romeinse koning Tarquinius van zijn troo p te
stoten.
In Idee 1047d is sprake van de `slimme Brutus, de
brave Collatinus, de ondeugende Sextus [en] de kuise Lucretia' (vw vi,p- 407)-

Lucullus, Lucius Lucinius-, 14-57 v.Chr., zeer rijk
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Romeins veldheer die in74 v.Chr. Mithridates versloeg. Hij was vermaard om zijn gastmalen (lucullische maaltijd = overdadige maaltijd). Hi' bezat,
volgens M. een 'olie- & azynstelletje' (vw xvi, p.
535). In een noot bij Idee 512 spreekt M. van een lucullischenrykdom aan denkbeelden' (vw iii, p. 423),
en in Idee 1240 schrijft hij: `Doch al missen we hier –
en zonder spyt, waarlyk! – Lucullische overdaad en
zotterny, toch werd er genoeg werk gemaakt van de
keuken, om te doen blyken hoe weinig karakter en
temperament er kan overgebleven zyn voor genietin en van verhevener aard.' (vw vii, p. 464). In 1880
schrijft M. aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch dat
hij en Mimi 'vergeleken by 6 of io jaar geleden leven
als Lucullus'(vw XX, p. 481).
Lully, Jean Baptiste-, (m. spelt Lulli) 1632-1687, Italiaans componist van opera's en stichter van de Opera
te Paris. In een brief aan C. Busken Huet d.d. 1 november 1865 geeft M. de volgende anekdote over
Lully:
`Lulli de componist was ziek en had absolutie nodig.
De pastoor gaf ze hem, op conditie dat-i z'n laaste opera zou verbranden. Om den wille der zaligheid verbrandde Lulli z'n laaste opera. Maar... by herstelde!
Toen steeg de opera, en de uitgestelde zaligheid daalde in waarde. Een vriend verweet hem z'n voorbarigheid. -Chut... chut! 1k hield er kopy van. Moraal. Eer
men iemand 't verbranden van z'n opera toerekent als
verdienste, blyke er eerst of i daarvan kopy had.' (vw
XI, p. 511)
Lusignan, *DuPuy de Montbrun
Luther, Martin-, Eisleben 1483-1546, augustijner
monnik, hoogleraar te Wittenberg, kerkhervormer
die in 1517 zijn 95 stellingen bekend maakte. Zijn
woorden 'Hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpe
mij. Amen.', die Luther sprak op de Rijksdag te
Worms(1520), waar hij de herroeping weigerde,
worden door M. verscheidene malen aangehaald.
Bijv. in een brief aan Tine van 29 november 1859: 'Ik
zal zeggen als Luther: «Hier sta ik (alleen) God help.13
8).
(vw x,
P e mij!»'

LULLY — LIJSTERMANNETJE

In een aantekening bij Idee 527 vraagt M. zich of of
Luther deze woorden welgesproken heeft. Immers,
`Het is te veronderstellen, dat Luther wist op welken invloed hy rekenen kon, en dat alzo zyn dapperheid iets minder te beduiden heeft, dan liefhebbers
van klinkende frasen aangenaam is.' (vw iii, P. 432).
*Calvinus "Montesquieu *Po ink "goudmaker
Lutine, Engels oorlogsschip met een lading goud- en
zilverstaven engouden en zilveren munten, dat op
9 oktober 1799 zonk bij Terschelling. In 18w werd
de waarde op to miljoen gulden geschat. In de negentiende eeuw zijn herhaaldelijk pogingen gedaan
om een deel ervan te bergen (18w-18m, 1857-1861,
1886-1891, 1895). In de twintigste eeuw is er (officieel) voor een bedrag van ruim 1,2 miljoen gulden bovengebracht.
In een noot bij Idee 451 schrijftm. dat hij slechts eenmaal eengeldinzameling heeft meegemaakt waarbij de geldschieters op de hoogte waren van het
risico van hun investering. Dit was `by gelegenheid
derpogingen om kapitaal byeen te brengen tot het
bergen der lading van een schip – de Lutine – dat
voor omstreeks honderd jaren is gezonken, en millioenen schats aan boord had' (vw ill,p. 387-388).
Lutjens, Hendrik J.-, lid van de Algemene Rekenkamer en DD. ' s commandant van de schutterij in Batavia. DD. kwam in zijn eerste ren
ja te Batavia in
conflict met Lutjens, toen hij op een feestdag de
manschappen in de steek liet om een verfrissende
dronk te halen. Hiervoor werd hij door Lutjens tot
gewoon soldaat bij de schutterij gedegradeerd (P.
van 't Veer, Het leven van Multatuli, 1979, p. 77).
In de Causerieen schrijft DD. over deze geschiedenis
dat hij door Lutjens '– een hartelyken goeden man,
al was hy wat driftig! – we ens «verregaande excentriciteiW wasgedegradeerd (vw iv, p. 155-156).
Lijkverbranding, *crematie 1 en 2
Lijstermannetje, "Geloofsbelydenis

M
Maanen, Cornelix Felix van-,1769-1849, secretaris
van 's-Gravenhage (1795), procureur-generaal bij het
Hof van Holland, minister vanjustitie en politie onder koning Lodewijk, president van het keizerlijk
gerechtshof in Den Haag (1810), minister van justitie
onder koning Willem' (1815-1842.). Hi' werd door de
Bel en gehaat en gevreesd, onder andere vanwege
zijn pogingen de Nederlandse taal in Belgie ingang
te doen vinden. Zijn woning in Brussel werd in 1830
in brandgestoken. "ministeriele verantwoordelijkheid

Maas-aftapping, In 1882 werd de Wet tot verlegging
van de Maasmond aangenomen. De Maas zou zich
in de toekomst niet meer bij Loevestein met de Waal
samenvoegen, maar uitmonden in de Amer bij Geertruidenberg, waarmee een eind kwam aan de jaarlijkse overstromingen in Noord-Brabant. Het
Maaswater stroomde zo langs de Verlengde of Bergse Maas. Het werk werd uitgevoerd in de periode
1883-1904 en kostte 24 miljoen gulden. In 1904 werd
eengedenksteen onthuld te Andal.
M. spreekt in zijn oproep `Aan het Volk van Nederland' smalend over deplannen die tot deze wet leidden Nee 29o, vw H, p. 485).

Maaskamp en Zonen, Weduwe-, boek-, plaat- en
kunsthandel en uitgeverij in de Kalverstraat 18 te
Amsterdam, waarvan Evert Maaskamp eigenaar
was. De firmagaf in 1807 de eerste jaargang uit van
Elegantia, `tijdschrift van mode, luxe en smaak voor
dames'. Op dit tijdschrift zi ps eels M. in de *Woutergeschiedenis bij de beschrijving van het bezoek
van Napoleon aan de schouwburg:
`Men zag zonderlinge kostumes: de «Wed Maaskamp
en Zonen!» Dames met lyven van drie duim, en 'n
schoot van byna zoveel ellen. De boezems zweefden
tussen kin en ceinture. Kleine pofmouwtj es wisten
zelf niet, of ze dienen moesten tot bedekking van den
bovenarm of van den schouder. Maar dit tekortschieten werd eerlyk aangevuld door witte cabretleren
handschoenen, die van den pink tot den oksel reikten.
Op 't hoofd droegen de dames tulbanden, toques,

kamp komen', waarmee wordt bedoeld het spelen
van een kleur waarvan men slechts een kaart bezit
bedoeld wordt(cf. Taco H. de Beer en E. Laurillard,
Woordenschat,1899). Zowel E. Francken als M. StaP Eggen even in de annotaties bij hun Woutertje Pieterseuitgaven een mogelijke Amsterdamse
variant 'die komt van Maaskamp'.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, benoemde M. op 24 juni 1875 tot lid (VW xvii, P. 742).
M. bedankte 'op de meest beleefde wyze' voor dit lidmaatschap (vw xvii, p. 759). Omdat de kranten
reeds vermeld hadden dat hi'j benoemd was tot lid,
overwoog hi' een advertentie te plaatsen. Op 7 augustus schrijft hi' G.L. Funke over deze kwestie:
`Ikga dus zoolang 't bedanken er niet in staat, door
voor 'n kollega van al die onbekende beroemdheden
in de dubbele e of o, wat me zeer compromittant voorkomt.' (vw xvii, p. 773-774)
Op 12 augustus 1875 vermeldt

de NRC dat de heer M.
voor het aangeboden lidmaatschap heeft bedankt
(VW XVII, p. 776).

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht
in 1784 door Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806), doopsgezind predikant te Monnikendam. In het departement Waterland leverde de jeugdige DD. op 3o
augustus 1838 een bijdrage. Deze spreekbeurt werd
door zijn vader afgeschreven (vw viii, p. 61).
In Pruisen en Nederland spreekt M. over `dier by uitstek: Christelyke Maatschappy, waar «beloonde
deugth en «zoete kinderen» nog altyd schering en
inslag zyn, als te verwachten is van christelykheid
die obraafheith> verknoeit tot een speculatie op den
Hemel, en zoete onderdanigheid voorpreekt, om
baas te blyven op aarde?' (vw iv, p. 71). In Idee 451 bespreekt hi' cynisch een vergadering van de Maatschappij over de verbetering van de woonsituatie,
waarbij het uiteindelijke plan tot verbetering niet
door in omdat 66n van de leden het een 'onbereikbaar ideaal' noemde (vw iii, p. 126-127).
(Lit. Eep Francken, De veelzinnige muze van E. Douwes
Dekker, Amsterdam, 1990, p. 47- 76 en 298 - 328)

bloemtuinen... clAar was wat te plukken gevallen voor
Scylla!' (Idee 1179a, vw VII, p. 249)
De in vw vii, p. 3o genoemde uitdrukking in het
whistspel zal waarschijnlijk de term 'van Maas-

Maatschappij tot Nut van den Javaan, Onder het
motto 'Ik wil barmhartigheid en geen offerande
(Mattheus Ix: 13)' werd de Maatschappij tot Nut van
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denJavaan in 1766 opgericht door W. Bosch (17981874) te Arnhem. Artikel 1 van het reglement luidt:
`De Maatschappij beoogt handhaving en toepassing
der beginselen van regtvaardigheid en liefde tot den
naaste'. Het eerste werk dat de Maatschappij uit of
was een herdruk van de Open brief aan het Nederlandsche Volk van dr. W. Bosch. Hierin betoogt de auteur
dat de Nederlanders, doorgouddorst geprildkeld, de
rechten van de inlandersgeschonden hebben en de
Javanen tot slavenarbeid hebben verlaagd.
M. schreef in 1869 een brief aan het bestuur van de
Haase afdeling van de Maatschappij. Aanleiding
hiervoor was een circulaire die hi' had ontvangen,
waarin hem een bijdrage werd gevraagd voor `een
fonds voor het onderwijs onder de Javanen'. Hi' antwoordt:
`Het konde U toch, naar ik meen te mogen veronderstellen, bekend zyn, dat ik aan het welzyn der inlandse bevolking van Nederlands-Indie heb ten offer
ebracht wat een mens offeren kan, en derhalve iets
g
meer dan de velen die met het oog op pensioensreglement of arrondisering van fortuin, de misbruiken op
ava rustig aanzagen — zo niet erger! — tot op den dag
J
dat het best den daarvan zoude kunnen plaats hebben zondergevaar, of zelfs met voordeel.' (vw iv, p.
309)
Hi'j noemt

de Maatschappij voorts ' onbewust een der
werktuigen in de hand van het boze, en als zodanig
een domme, wrede satire op de Havelaarszaak' (vw
Iv, p. 3o9). Deze brief, gedateerd 5 oktober 1869,
werd als brochure uitgegeven door F.C. Giinst. M.
nam hem ook op aan het slot van Causerie nr. xiv,
bestemd voorpublikatie in het dagblad De Locomotief
te Semarang (*Causerieen). Het dagblad publiceerde
deze Causerie echter zonder de kritiek op de Maatschappij (De volledige tekst is opgenomen in vw iv,
p. 247-257).
Op 18 oktober 1869 beantwoordde Isaac C. Van Lier,
`lid van het hoofdbestuur voor 's-Gravenhage' van
x, p.
brief in de NRC (vwxiii,
de Maatschappij ,
649-654).

nam zijn brief aan de Maatschappij later ook op
in Idee 942 (vw iv, p. 126-127), waarbij hi' reageert
op de late reactie van Van Lier:
M.

`Maanden na myn brief namelyk, werd op eenmaal
een der ondertekenaars van de aan my gezonden circulaire — als stenograaf was de man na-familie van politiekery — bevorderd tot liberaal voorlichter in indische
zaken te Batavia. Hy was hiertoe zeer geschikt, niet
omdat-i van deze zaken iets wist — dit is volkomen onnodig — maar omdat by zinsneden maken kan, een

dekking 'n uitvloeisel is van den wrevel over den brief
dien ik u meedeelde, vindt enigen steun in de opmerking hoe anderen van die soort andere stukken afdoen.' (vw vi, p. 128-129)

kondigt zijn antwoord, opgenomen in Causerie
xv(echter niet gepubliceerd; vw iv, p. 263-267), aan
in een brief van 22 oktober 1869 in de NRC (vw xiii,
P. 659).
M. besot de Maatschappij verder in noot 5 (1881) bij
de Max Havelaar (vw I, p. 313), en schrijft in een noot
uit 1882 bij Nog eens: Vrye Arbeid: 'De kwakzalvery met
die Maatschappy tot Nut van den Javaan is goddank
ter ziele?(vw v, p. 467; de Maatschappij werd opgeheven in 1877).
Hi'

de-, 1808-1893, Frans generaal
in de Krimoorlog en de Italiaanse oorlog, waarin hi'
de overwinning behaalde bij "Magenta en
Solferino. Hi' werd vervolgens hertog van Magenta
(1859). Na de slag bij Sedan in de Frans-Duitse oorlog werd zijn Rijnleger, dat bestond uit 86000 manschappen, onder wie Napoleon In, geheel door
Pruisische troepen omsingeld. Op 1 september 1870,
toen hi' zelf gewond was geraakt, capituleerde hi'
en kwam in Duitse krijgsgevangenschap. In mei
1871 bedwong hi' de Commune van Parijs. Van 1873
tot 1879 was hi' president van de Franse republiek.
M. noemt Mac Mahons overwinning bij Solferino
in Idee 887 (vw iv, p. 616). Uit een verslag van J.A.
Bientjes van M.'s lezing te Zwolle op 12 april 1878
(De Levensbode x, p. 321-335; vw XIX, p. 541), blijkt
dat M. Mac Hanon een keer te Wiesbaden gezien

Mac Mahon, Maurice

heeft: het trof hem dat de man, behalve op een
`allerzonderlingste mond' na, vooral dat deze er
`merkwaardig welvarend naar lichaam en ziel' uitzag.
Macaulay, Thomas Babington, lord-, Lancashire
180o-1859, lid van de Hoe
g
Raad van Calcutta, van
1839 tot 1841 minister van Oorlog, vanaf 183o lid van

beroemd geschiedschrijver van o.a. Essay on Milton (1825), Critical and
historical essays (3 dln., 1846) en History ofEngland from
the accession ofJames II (4 dln., 1848-1855). Het laatste
werk bestrijkt de periode 1660-1702, en beschrijft de
situatie vanuit het standpunt van de Whigs.
In een noot bij Idee 452, waarin M. de wijze waarop
men in studies de vaderlandsegeschiedenis beschrijft, schrijft hi' dat Macaulay, "Motley en
"Prescott schreven als `partymannen':

het Lagerhuis. Verder was hi' een

`Nookgeven ze hun beschouwingen zonder politie-

hebbelykheid die, gelyk we dagelyks zien, alle andere

ken bysmaak. Zy vermelden niet het gebeurde, zy

hoedanigheden overbodig maakt. (...) Onze stenograaf

schryven

had in Den Haag gehoord, dat er liberalismus lag in 't

landse theses tot huisgebruik ener Engelse of Ameri-

vry arbeiden der Javanen. (...) Ge ziet het, ik vlei die Re-

kaanse Staatsparty', en als 4 schryvers': `Styl, talent,

gering niet. Toch wist de zo-even onsterfelyk gemaak-

dramatisch effect, dit alles dringt zich zó op den voor-

te liberale voorlichter-stenograaf, uit m'n bestryding

rond, dat er waarlyk niet veel plaats overblyft voor de
g

van den Vryen Arbeid te ontdekken: «dat ik my ver-

behandelde feiten.' (vw III, p. 406-407; *(Geschied)-

kocht had aan 't Behoud». Myn gissing dat deze ont-

schrijvers)

de Geschiedenis niet, maar leveren Neder-
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In een bief aan P.A. Tide d.d.9 december 1877
noemt M. Macaulay een `gewetenloos verkrachter
van de waarheid'(vw xviii, p. 765).

den wil van diengod geschreven in reusachtige
bloedletters op de slagvelden van "Melegnano, Magenta en Solferino.' (vw II, p. 632).

Macbeth, Schots edelman die zijn koning vermoord-

Magnetisme, geneesmethode waarvan de Oostenrijk-

de en daardoor zelfkoning werd (1040-1057). Wouter kreeg van dokter Holsma prenten om in te
kleuren. Er waren atbeeldingen bij van Macbeth,
*King Lear en "Hamlet, de drie rote figuren uit de
gelijknamige drama's van Shakespeare. M. noemt
Lady Macbeth, die haar echtgenoot tot de moord
aanzette, `degepersonifieerde voorstelling van misdaad' (Idee 1049, vw vi, p. 425).

se arts A. Mesmer(1734-1815) de grondlegger was.
Men neemt hierbij aan dat ziekte ontstaat door een
verkeerde circulatie van een universeel dierlijk fluidum. Bij magnetiseren brengt men door dierlijk- of
levensmagnetisme een persoon in de toestand van
somnabulisme en clairvoyance. De magnetiseur zou
het fluklum in versterkte mate bezitten en, veelal
uitgaande van de handen, op zijn patient kunnen
overbrengen en op die manier kunnen genezen. `Zo
bestrykt en beduimelt u de magnetiseur', schrijft M.
in Idee559, wanneer hi' over het opdringen van
vooroordelen spreekt (vw iv, p. 321).
Hij betreurt het, aldus schrijft hi' aan Tine op 3o
juni 1860, dat een zekere Schuurman hem niet de
ware oorzaak van `magnetisme, clairvoyance etc.'
heeft kunnen tonen. Hij wil het nu van een zekere
Van Heekeren leren:
`Die Van Heekeren (...) kent het, en ik wil het van hem
leeren. Ik heb al een sujet in slaap gemaakt, en al meer
proeven gedaan die perfect gelukt zijn. Ja, ik weet zeker dat ik u al zou kunnen helpen aan uw pijn in den
rug. 't Is een zonderlinge zaak, ik zelf ben gefrappeerd
geweest van het effekt. Mijn bedoeling is echter die
zaak te doorgronden en te trachten die toetepassen. Ik
weet nog niet of ik daarin slagen zal, maar het had mij
altijd berouwd dat ik vroeger daarop niet meer acht
heb gegeven.' (vw x, p. 271)
Mimi vermeldt dat M. deproefnemingen van
Schuurman en Van Heekeren, die `studie maakten
van biologie en magnetisme' met belangstelling
volgde en dat hi' ook zelf proeven nam. Zo zou hi'
eens een meisje door hypnose tijdelijk van haar kiesholpen
ijn
afge hebben (vw x, P. 475) .
p
Al eerder was M. in dergelijke zaken geinteresseerd,
zoals blijkt uit een, niet exact te dateren, brief uit
1853, waarin hi' aan zijn broer Jan uitgebreid verslag doet van "hypnotische proeven met Tine (vw ix,
307-314). "biologie
P37

Mad, Jean-,1815-1894, Frans prozaIst en politicus,
auteur van didactische kinderverhalen en moralistische sprookjes in onderhoudende stijl. In 1861 publiceerde hi' zijn Histoire dune bouchee de pain (Fr.
Geschiedenis van een ha 'e brood). In 1862 volgden
Contes du Petit-Château en Theatre du Petit-Chateau.
In Idee 1072 schrijft M. te ho en dat iemand een
toekje over den byslaap' in de geest van Mace's `Geschiedenis van 'n ha 'en brood' zal schrijven ("seksuele voorlichting).

Macchakers, Macchabeeen, "Makkabeeen
Mackay van Ophemert en Zennewijnen, Aeneas,
baron-9 1807-1876, vanaf 1848 lid van de Tweede Kamer, voorman van de Anti Revolutionaire Partij die
was voortgekomen uit het Reveil. Hij werd in 186z
vice-president van de Raad van State.
Zijn commentaar op de – hier niet bij name genoemde – Max Havelaar bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer van z september 1.86o ("Van Hoevell) is
opgenomen in vw x, p. 317.

Maconnieke loge, vrijmetselaarsloge. M. is vanaf
1853 betrokken geweest bij de *vrijmetselarij. Hij
was o.a. lid van het Amsterdamse kapittel Concordia Vincit Animos. In Idee451 beschrijft hi' een voorval dat hi' meegemaakt had tijdens een receptie 'in
een maconnieke loge'. Een broeder hield een rede tegen de slavernij. M. le de na afloop `wat bankpapier'
op een Schaal en nodigde de broeder, die rijk was,
uit zijn bijdrage daarbij te le en voor het vrijkopen van slaven. De broeder stond prompt op en
zocht zijn hoed. 'Ik heb 'm nooit weergezien', aldus
M.(VW III, p. 117-119).

Magenta, stadje aan de Tessino bij Milaan, waar de
Fransen en de Sardiniers in 1859 de Oostenrijkers
versloegen. *Mac Mahon verwierf er de titel hertog
van Magenta. De Oostenrijkers werden op de vlucht
gedreven bij Solferino, een dorp aan het Gardameer.
In zijn kritiek op het "geloof noemt M. in Idee 429
de oorlogen die uit Gods wil zijn gevoerd waarbij
vele slachtoffers zijn gevallen: `Moord en doodslag... doodt en moordt: god wil het! En dan zien we

Mahmoed-Ibn-Mourad, d.i. Mahomed de zoon van
Murad ofwel Mahomed II de Grote, geb. 1430 te
Adrianopel. Hij was sultan van Turkije van 1451 tot
1481 en veroverde Konstantinopel in 1453. Het beleg
van die stad duurde53 dagen en werd met i6o.000
man en400 schepen uitgevoerd. Hij maakte van
Konstantinopel de hoofdstad van Turkije. M. noemt
hem in de Millioenen-studien (vw v, p. no).

Main and * Min and
Maintenon, Madame de-, * Sc arron d'Aubigne,
Francoise

Mainz, vanaf apri11870 woonde M. te Mainz. Vanaf
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mei logeerde hi' in hotel Carpe (vw m y, p. 137). Tine
reisde in dezeperiode per stoomboot langs Mainz,
op haar tweede vlucht naar Italie, maar bezocht
haar man niet.
Eind juni voegde Mimi zich te Mainz voorgoed bij
M.(vw my, p. 144). Na het uitbreken van de FransDuitse oorlog op 19 juli moesten zij de stad verlaten.
Zij vertrokken naar het Virthshaus zum
Gustaysburg', ten oosten van Mainz (mededeling
Mimi, VW )(iv,Ix 74, 119-120, 151, 153-154).

Mainzer Beobachter, Een door gefingeerde krant
die hi' gebruikte als bron voor zijn "'Van den Rijn'bijdragen voor de Opregte Haarlemsche Courant in de
periode 1866-1869. "Opregte Haarlemsche Courant

Maistre,graaf Joseph Marie de-, Chambdry 1753 –
Turin 1821, Frans schrijver. In 1788 werd hi' senator
in Pidmont, ging met koning Karel Emmanuel mee,
toen deze voor de Fransen onder Napoleon naar Sardinie moest vluchten. In 1802 werd hi'j gezant van
de koning in St. Petersburg en in 1817 werd hi' voorzitter en lid van de Kanselarij te Turijn. zijn geschriften bestreed Maistre de verlichte wijsgeren,
verdedigde de macht van de paus en pleitte voor volstrekte monarchie.
In de 'Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste'
neemt M. eenpassage op van een brief van Le
Maistre aan hetgouvernement van Sicilie en leidt
die in met eenpositief stuk over Maistre: 'Hy had
°vertu'.ging, hy was geheel wat hy was.' (vw 1, p. 398399). In Idee io54a haalt hi' diens uitspraak 'On ne
vent pas titre etonne (Fr. Men wil niet verrast worden) aan en noemt hem een denker (vw vi,p. 532).

Majofski, Theodorus J.-0771-1836, toneelspeler en
' noemt Maschouwburg directeur te Amsterdam.M.
jofski in zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' (vw ix, p .
152).

Makkabeeen, (Macchakers, Macchabeeen) heldhaftig
joods priestergeslacht, genoemd naar Judas Maccabaeus. De Makkabeeen leidden het verzet van het
joodse yolk teen Antiochus Epiphanus, koning van
Syrie (167-13o v.Chr.), toen deze de joden wilde
dwingen hun geloof of te zweren.
M. noemt dit verzet in een memorandum aan de
gouverneur-generaal d.d. 9 aril 1856 (vw p. 614)
en in een brief aan Mimi d.d. 27-28 juli 1863 (vw
p. 176).

Malaise, In een hoot uit 1879 bij Idee 1246 bespreekt
M. de malaise op financieel en industrieel gebied,

die volgens hem sedert enige jaren in heel Europa
heerste. De `zogenaamd-deskundigen' konden hem
geen bevredigend antwoord even op zijn vraag
naar de oorzaken hiervan:
`Er bleek me telkens dat de heren van 't «vak>> Of zich
vergenoegden met het verwarren van de begrippen oor-
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zaak en naastliggende aanleiding, Of dat ze over 't ganse

verschynsel niet eens hadden nagedacht. In redevoeringen van «geachte leden» moet men geen licht zoeken. Volgens die heren ligt de schuld van zulke dingen eens-voor-al aan die vervloekte «andere party»?
(vw
p. 679-680)

Maleisegedichten, Tijdens zijn loopbaan in Indie
heeft DD. tweegedichten in het Maleis geschreven,
die hi' in 1859 hoogstwaarschijnlijk heeft gebruikt
bij het schrijven van de geschiedenis van "Saidjah en
Adinda. De handschriften van beidegedichten bevinden zich in het Multatuli-Museum, Stuiveling
heeft een vertaling ervan opgenomen in vw p.
679 e.v.). In de inleiding bij deze vertaling schrijft
Stuiveling dat het niet duidelijk is uit welke periode
dezegedichten afkomstig zijn. Het eerste, in Arabische karakters met verklaringen e.d. van DD.' s hand,
is wellicht samen met iemandgeschreven. Stuivelino
gppert als mogelijkheden voor het ontstaan
van het tweedegedicht, waarvan het tweede lied
van SaIdjah een zeer vrije bewerking is: Sumatra
1842-1844, Bagelen 1846-1848, Menado 1849-1852 en
Lebak 1856. Hi' acht Menado het meest waarschijnlijk. De mededeling van Mimi, dat dit Maleise gedicht te Kassel in 1858 of 1859 geschreven is, berust
volgens Stuiveling op een misverstand. De beg inregel van 'handschrift A' heeft DD. genoteerd in zij n
memoriaal van september 1852 (vw ix, p. 278).

Malherbe, Francois de-, Caen 1555 – Parijs 1628,
Frans dichter, leermeester van het classicisme, gunsteling van Hendrik iv en Lodewijk xiii. In Idee 146
schrijft M.:
`De schoonste regel uit Malherbe's gedichten: oEt,
rose, elle a vecu ce que vivent les roses...0 [Fr. Als roos
heeft ze zolang als de rozen geleefd] heeft z'n bestaan
te danken aan een dwaling. leder weet dat er in 't
handschrift stond: «Et Rossette a vecu... 0 [Fr. En Rosette heeft geleefd...] Och, zulke letterzetters zyn er
niet meet!' (vw p. 379; Rosette is de naam van de
jong gestorven dochter van Malherbe).

Malletuli, J. van Brussel
Malthus, Thomas Robert-0766-1834, Engels econoom. In zijn werk Essay on the principles of population
and its effect on human happiness (1798) stelde hi' dat de
bevolking sneller zou groeien dan de voedselproduktie. Onthouding van geslachtsverkeer opperde
hi' als een mogelijkheid om de dreigende hongersnood te voorkomen.
In het *Pak van Sjaalman bevindt zich het opstel
`Over de denkbeelden van Malthus omtrent het cyfer der bevolking in verband met de onderhoudsmiddelen' (Max Havelaar, vw p. 43). Naast werken
van de economen "Say en "Scialoja
stond het werk
van Malthus in de kleine bibliotheek van Havelaar
(Max Havelaar, vw p. 137).

MAL(T)Z – MANSHOLT

Later zou M. het Neo-Malthusianisme, dat hetgebruik van "voorbehoedsmiddelenpropageerde,
sterk veroordelen.
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(vw xvin, p. 254-256) met het artikel `Dominee Van
Maanen en o't Onkruid onder de tarwe»'.

Mannequin, woord dat M. gebruikt in de toenmalige
Mal(t)z, (D. mout = graan dat na het kiemen gedroogd is, vooral bekend als middel om bier te brouwen) Malz-extract kwam in het begin van de vorige
eeuw op als geneesmiddel. Malz-koffie (van gerst of
rogge), malz-bonbons, malz-suiker etc. raakten in
de mode. In een noot uit 1865 bij de 'Brief aan den
Gouverneur-Generaal in ruste' spot M. over 'de
liberale-malz-apotheek' en de kwakzalvers die
toen naam maakten: `Malz-Bruggeman en MalzHoff (vw I,p. 424). *annonce van een bierbrouwer
*Hoff

Manco Capac, tie eeuw, stichter van het oude rijk
Peru, eerste der Inca's, zoon van de zon. Vol ens de
overlevering stichtte hij de zonnedienst en bouwde
hij de stad Cusco. Edn van zijn afstammelingen was
Manco Ca ac II, die in 1533 de troon besteeg, toen
zijn broer, *Ataliba, door Pizarro ter dood gebracht
was. In 1535 vluchtte hij voor de Spanjaarden en
werd vermoord. *dromen

Mandheling, (Mandhailing) uitgestrekt gebied in
het zuiden van de residentie Tapanoeli ten oosten
van Natal (Sumatra's Westkust). 'slang di Pertoean
was de inlandse vorst. De landstreken Mandheling
en Ankola in depas onderworpen Bataklanden,
vormden ondergeneraal *Michiels een nieuwe assistent-residentie. Deze uitbreiding van gezag wordt
genoemd in Max Havelaar (vw I, p.176).

Manen, Willem Chr. van-, 1842-1905, predikant te
Zierikzee, vanaf 1885 hoogleraar theologie te Leiden. In de vaderlandsche Letteroefeningen van februari
1876 publiceerde hij een recensie van de vierde uit(1875), de
' eerste door den
gave van de MaxHavelaar
Max
auteur herziene uitgaaf waarin de coupures van
Van Lennep hersteld zijn (vw xvm, p. 235-243). Van
Manen schrijft in deze recensie dat de Max Havelaar
inmiddels een `klassiek boek' isgeworden. Hij
meent echter dat de aanvullingen geen recht hebbengedaan aan het boek: ze halen het beeld van M.
omlaag. Hij heeft ook kritiek op de aan deze druk
toegevoegde opdracht `aan de die vereerde nagedachtenis van Everdine Huberte baronesse van
Wijnbergen, der trouwe gade, der heldhaftige liefdevolle moeder, der edele vrouw': `Multatuli heeft
zijn boek ontwijd en aan zijn «Havelaar» een brevet
van zedelijk onvermogen uitgereikt door den onbesproken naam zijner overleden eerste gade aan het
hoofd zijner overtelling» te plaatsen'.
De kritiek op M. van "J. van Vloten in diens Onkruid
onder de tarwe noemt Van Manen 'bitter, vaak noodeloos scherp, onmeedoogend hard'.
Van Manens recensie werd in hetzelfde jaar beantwoord door Van Vloten in de Nederlandsche Kunstbode

betekenis: een (veelal houten) pop met beweegbare
ledematen(ledenpop) die door schilders als voorbeeldgebruikt werd in plaats van een echt model.
Vol ens M. is het een `woord dat de Fransen uit het
Hollands of Vlaams annexeerden', het zou afgeleid
zijn van cleden-mannekens' (Millioenen-studien, vw v,
p. 59). In Idee 1262 maakt hij een vergelijking tussen
het leren van het schildersambacht en het schrijversambacht, waarbij voor het laatste voorbeelden van
klassieke auteurs wordengebruikt:
`De lezer begrypt wel dat zolang de onderwyzers in 't
mens-tekenen hun leerlingen naar papieren mannequins verwyzen (...) de concurrentie niet byzonder gevaarlyk worden zal voor iemand die zich toelegt op 't
boetseren naar levend model.' (vw vii, p. 574)

Mansholt, Derk Roelfs, 1842-1921, geb. te Ditzumer
Hamrik (Oost-Friesland), verhuisde in 1866 naar
Scheemda. Van 1869 tot 1882 was hij landbouwer in
Meeden, later in de West older bij Ulrum. Daarnaast was hij medewerker van o.a. Het Radicaal Weekblad, Het F riesch V olksblad en De Bildtsche Courant en
was hij voorzitter van de Bond voor Landnationalisatie.
In 1888 stelde hij zich kandidaat voor de Tweede Kamer, maar werd nietgekozen omdat hij voor de
graanrechten was; men vreesde hierdoor hogere
broodprijzen. Verder behoorde hij tot de ijveraars
voor algemeen kiesrecht. Hij was een van de eersten
die openlijk partij trok voor *Domela Nieuwenhuis
door zalen voor diens toespraken te regelen en met
hem rond te trekken. In 1886 was Mansholt medeoprichter van Het Groninger Weekblad, een 'radicale courant', die naast Domela Nieuwenhuis' Recht voor
alien zou strijden voor het socialisme. Hij leverde
zelf veel bijdragen hiervoor in de periode 1886-1892,
o.a. over de arbeidersbeweging en de landbouw.
Mansholt leerde M. waarschijnlijk in januari 1874
kennen; zij bleven tot M.'s dood bevriend. M. was
tweemaal bij Mansholt in Meeden te gast en zijn geadopteerde zoon *Wouter was meermalen op de
boerderij te vinden.
De eerste brief van M. aan Mansholt dateert van'nuari 1874 (vw xvi, Ix 377-379) . Hij bedankt Mansholt voor diens ingezonden stuk NederlandschIndische oorlogstactiek' in de NRC (7 januari 1874;
vw xvi, p. 373-376) en prijst hem voor het `partytrekken voor logica, recht en zedelykheid'.
In Het Schoolblad van 19 december 1876 verdedigt
Mansholt M. teen een aanval van "J. van Vloten,
waarbij hij zichzelf en andere Multatuli-lezers met
de naam `Multatulisten' versiert: `wij Multatulisten
schatten onze meester hoog, zdèr hoog' (vw xviii, p.
577; *Het Schoolblad).
De verzameling van 23 brieven van de hand van M.
aan Mansholt is in 1947 aan het Multatuli-Museum
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eschonken. In 1906 stond Mansholt zelf al enkele
g
brieven of voorpublikatie in het vijftigjarig gedenkboek van De Dageraad. De brieven van Mansholt aan
M. zijn niet bewaard gebleven. Wel zijn er brieven
van H. de Raaf aan Mansholt en vice versa waarin M.
herhaaldelijk ter sprake komt. Op 12 maart 1878 beschrijft Mansholt De Raaf zijn eerste ontmoeting
met M. ten huize van "Versluys in Groningen (vw
xix, p. 299-303). Op 25 maart 1879 schrijft hi' over
M.'s voordracht in Veendam: 'op het – of de – katheder was hi' minder aamechtig en zenuwachtig dan
verleden jaar. Toen hi' be on te spreken hing alles
aan zijne lippen en dit bleef zoo tot aan 't einde toe'
(vw xix, p. 791). Op io maart 1881 schrijft hi': 'Het bevan nieuws
hier is, dat we D. Dekker
langrijkste
voor eenpaar dagen te gast hebben gehad, en, als
verleden jaar, met het grootste genoegen. Hi' is nog
hi' er
lichamelij
dezelfde, doch
wordt
k niet minder
op. Zijn asthma plaagt hem – 's morgens – nog altijd, doch niet meer in die mate als verleden jaar. (...)
als hi' weer tehuis komt, zal de Woutergeschiedenis
vervolgd worden. Hi' heeft mij ingewijd in zijne
lannen daaromtrent, ik voorzie iets schoons' (vw
P
xxi,p. 203-205; M.'s plan om de Woutergeschiedenis voort te zetten werd nimmer uitgevoerd).
Wanneer M. in 1881 redacteur *De Veer voor een
*duel uitdaagt, maar hiervoor geen tweede secondant kan vinden, schrijft Mansholt De Raaf: `als hi'
den anderen niet vindt, zal ik mij aanbieden. Als 'k
maar wat meer verstand had van duelleeren! Hoogst
waarschijnlijk zal de redakteur echter weigeren en
dan kan metgetuigen gestaafd worden wie of eigenlijk laf en gemeen is.' (26 oktober 1881, vw xxi, p.
503).

Marchand, Prosper-0675-1756, sedert 1698 boekverkoper in Parijs en middelpunt van letterkundigen.
Vanwege zijn hervormd geloof vluchtte hi' naar Nederland, waar hi'j boekverkoper te Amsterdam
werd. Hi'j wijdde zich later geheel aan de studie. In
17zo gaf hi' de Dictionnaire historique et critique van
*Pierre Bale uit. Als aanvulling hierop schreef hi'
zelf een Dictionnaire historique, ou memoires critiques et
litteraires concernant la vie et les ouvrages de divers personnages distingues, particulierement dans la republique des
lettres (z dln.), die in 1758-1759 postuum verscheen.
In Idee 1280 bespreekt M. het hoofdstuk over Nederlandse letterkunde uit Curiosities of Litterature (17911834) van "I. Disraeli. Laatstgenoemde baseerde
zich o.a. op Marchand, wat M. ironisch doet opmerken:
'Ik ken dien heer niet, maar daar-i een door 'n buitenlandergeciteerde vreemdeling is, stel ik den lezer
voor, hem voor 'n allerstevigste autoriteit te houden.'
(vw vii, p. 66o)

Mardchal, Pierre Sylvain, 1750-1803, Frans schrijver.
wordt door M. in Idee 482 genoemd als een van
`de arbeiders op het veld' die `smaad verdragen om
den wille der waarheid' (vw III,. 229).
Hi '

Mardchal de Turenne, Hotel-, *hotel.
Marguerite d'Angoulême, reine de Navarra, 14921549, zuster van Frans I, grootmoeder van koning
Hendrik Iv, beschermde kunsten en wetenschapP Auteur van de Heptamerone (Gr. De zevendaagse), een novellenbundel in navolging van Bocaccio's
Decamerone. Het werk werd in 1558 postuum uitgegeven. *Bredero

Manteuffel, Ernst Christoph, rijksgraaf von-, 16761749, vluchtte uit Berlin we ens een spotschrift op
degravin von Wartenberg, werd in 1709 Saksisch gezant in Kopenhagen en in 1716 eerste minister van
August de Sterke. Daarnaast was hi' hoofd van de
vrijmetselarij. Hi' werd bekend vanwege zijn omgang en briefwisseling met geleerden en politici.
Vanaf 1740 woonde hi' in Leipzig, waar hi' zich geheel aan wetenschap en letteren wijdde. "Frederik
Wilhem I

Marat, Jean Paul-, 1743-1793, promoveerde in de medicijnen waarna hi' jarenlang werkzaam was als
arts. Toen de Franse Revolutie uitbrak werd hi' politiekpublicist. Hi' was de verantwoordelijke man
voor de septembermoorden en voor de veroordeling
van de Girondijnen in 1793. Samen met *Danton en
*Robespierre was hi' leider van het Schrikbewind.
Hi' werd vermoord door *Marie Corday-d'Armont.
`M'ngemoed is zacht, maar by redeneering begryp
ik Robespierre en zelfs Marat', schrijft M. op 5 november 1880 aan D.R. Mansholt, wanneer hi'j zich
uitlaat over de latsoenlyke boosdoeners' die de samenleving verpesten (vw xx, p. 533).

Maria Stuart, 1542-1587, van 1561 tot 1568 koningin
van Schotland. Na de dood van haar eerste echtgenoot, koning Frans H van Frankrijk in 1860, hertrouwde zij in 1565 met haar neef Henry Darnley.
Dit katholieke huwelijk ondervond veel tegenstand
van de strenge calvinisten en was oorzaak van een
vijandschap tussen Maria en koningin Elizabeth
van En eland. Darnley werd in 1567 vermoord. Hoewel vrijgesproken ,
werd graaf Bothwell door de
openbare mening als moordenaar aangewezen. Enkele maanden later trouwde Maria Stuart met hem,
wat bij de protestantse adel veel kwaad bloed zette.
In 1586 werd zij ter dood veroordeeld vanwege samenzwering teen de troon van En eland Elizabeth tekende het doodvonnis en op 8 februari 1587
werd Maris in kasteel "Fotherinhay onthoofd.
Tijdens een van de tafelgesprekken in de Max Havelaar beschrijft Havelaar een schildery ' van de onthoofding van Maria Stuart om te demonstreren dat
er(letterlijk) teweging' in kunst moet zitten om
niet te vervelen:

meermalen weerziet, is zelfs je eerste indruk: <<is die historie

`En wanneer je later die schildery weerziet, en

297

MARIA — MARTIALIS

nog niet afgelopen? Staat hy [de beul], en ligt zy [Maria Stuart] daar nOg?»' (vw i, p.141-142)
Op de betrekkingen van Maria Stuart met het katholicisme zinspeelt M. in de Onafgewerkte Blaadjes, waarin Fancy schrijft:
Vistge dat Maria Stuart zo verliefd geweest is op den
H. Sebastiaan [*Sint Sebastiaan]? Hy was er niet ongevoelig voor, en deed niets dan vloeken: «god vergeef
me de zondeloosheid!». Maar 't hielp niet. Hy was 'n
pop en bleef 'n pop, en zy — ging den verkeerden weg
op.' (vw vii, p. 750)

Maria Theresia en de vrijmetselaars, Nederlandse
vertaling van de historische novelle Theresia and die
F reimaurer (Leipzig, 1873) van "Leopold von SacherMasoch. *Marie Anderson wilde deze novelle in het
Nederlandsgaan vertalen. M. schrij ft hierover op 25
december 1875 aan zijn uit ever J. Waltman Jr. dat
zijn teschermeling' geen 'twee reels redelyk hollands schryven kan, en ook 't duitsch niet verstaat'.
Hi'j besluit daarom het verhaal zelf te vertalen (vw
xvm,p.140-141). In 1876 verscheen een Nederlande
vertaling bij K.W. van Marie te Arnhem, echter zonder vermelding van de naam van de vertaler(s). Een
nieuwe uitgave van deze editie, met een voorwoord
vanJ. Kortenhorst en J.J. Oversteegen, verscheen in
1981 (Vianen). W. Buddingh schreef een recensie van
deze laatste uitgave in Over Multatuli 1982 (nr. 9, p.
53-63). In Over Multatuli 1983, nr. it en 1984, nr. 12
zijn discussies opgenomen over de vraag of M. geheel ofgedeeltelijk voor deze vertaling verantwoordelijk is.

Maria van Bourgondie, 1457-1482, volgde haar vader, Karel de Stoute, na diens dood in 1477 op,
trouwde met Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk. Bij haar optreden moest zij de privilegien der
Nederlanden erkennen en nieuwe bezweren: het
Groot-Privilege van 1477. Aileen dan zouden de Staten dergewesten haar helpen teen koning Lodewijk xi van Frankrijk, die zich meester gemaakt had
van een aantalplaatsen in Bourgondie. Bij dit GrootPrivilegie was ook gedacht aan drenkelingen,
schrijft M. in Idee 782 (vw iv, p. 503). Men mocht de
drenkelingen niet uit het water halen voordat de
overheid aanwezig was:
`...Maar Vrouw Maria's drenkelingen-privilegie is
blyven bestaan! 1k ben overtuigd dat de goede ziel, indien ze nog leefde (...) heel gerust in 't huwelyk zou
kunnen treden zonderpermissie van onze Tweede Kamer. Niemand zou er dan aangedacht hebben haar
dat schenden van haargeloften euvel te duiden. Maar,
die drenkelingen... ziedaar een andere zaak! Het Volk
laat dat Privilegie niet los.' (vw iv, p. 504)

Marie Louise,1791-1847, dochter van keizer Frans i
van Oostenrijk, werd in 1810 de tweede vrouw van
keizer Napoleon. Zij weigerde hem in 1815 naar Sint
Helena te volgen. Als `hertogin van Parma' onder-

hield zij een liefdesrelatie met de Oostenrijkse generaalgraaf Von Neipperg, met wie zij in 1822 trouwde. In 1833 werd graaf Bombelles haar derde
echtgenoot. "Ddjazet

Ma at Captain Frederick-, 1792-1848, Engels zeeman en schrijver van zeeverhalen. In de Millioenenstudien (vw v, p. 26) haalt M. een passage aan uit
diens boekJacob Faithful or the adventures of a waterman
(1834; in het Nederlands vertaald onder de titel
Jacob Eerlijk) over een 'on en die op zee geboren was
en zeeziek werd toen hi'j voor het eerst aan land
ging.

Mars, Mademoiselle-, ps. van Anne F.H. BoutetMonvel, 1779-1847, beroemd Frans toneelspeelster,
vooral van toneelstukken van Moliere. *Rachel

Marschner, Heinrich August-,1795-1861, Duits opera-componist die een schakel vormde tussen Weber
en Wagner met werken als Der V ampyr (182,8), Der
Templer and die Jiidin (1829) en Hans Heiling (1833).
*Hans Heiling

Marseille, plaats van aankomst van DD. na zijn vertrek uit Indie in apri11857. Hi' arriveerde er in juni
van hetzelfde jaar en verbleef er enkele weken. Herinneringen aan dit verblijf vinden we terug in de
"Zeeziektegeschiedenis en in de "Likdoornvertelling. *Arles

Martha, oder der Markt zu Richmond, bekende
opera van Friedrich von Flotow (1812-1883), geschreven in 1847 te Wenen. In Idee 626 noemt M. de opera's Martha, oder der Markt zu Richmond, Norma
(van Bellini), Trouvêre en *Carnaval de Venise (vw
Iv, p. 377).

Martialis, Marcus Valerius-, ca. 40-104, Romeins
puntdichter, schreef Epigrammata (12 boeken), dat
het maatschappelijke leven van de toenmalige keizertijd tot onderwerp heeft.
In Idee 1199 citeert M. in zijn betoog over het verschil tussen het maken van verzen en het werkelijke
dichten Martialis' uitspraak 'Versus qui scribere potest disertos,/Nec scribit, Laberi, virum putabo'
(Eng. vert.: He who can write elegant verses should
write them down, Laberus: then I shall think him a
hero). Meester "Pennewip vertaalt deze reels in het
`nederlands-olympisch': Vie mooie verses maken
kan,/Maar liever kampéchehout raspt, of utrechtse
theerandjes fabriceert,/Of niemendal doet,/Is 'n
hele... baas!' (vw vii, p. 316).
M. brengt Martialis nogmaals ter sprake in een brief
aan G.L. Funke d.d.3o september 1872, waarin hij,
naar aanleiding van Funkes kritiek op zijn grafschriften voor "J.R. Thorbecke, schrijft dat 'het epigram zoo'n
' laag genre niet is, Martialis en "Huygens hebben er roem mee behaald' (vw xv, p. 38o).
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Martinet, Johannes Florentius-,1729-1795, predikant en natuurkenner, auteur van de bekendgeworden Kathechismus der Natuur (1779), waarin de natuur
worth verklaard ter verkondiging van de heerlijkheid Gods.
In een brief aan P.A. Tiele d.d.4 augustus 1875
herinnert M. zich uit zijn jeugd een plaatje uit bovengenoemd boek van Martinet (vw xvii, p. 767).
"E.M. Post *Uilkens
Martingale, het wagen van een dubbele inzet aan de
roulette, wanneer de vorige inzet verloren is. Genoemd in de Millioenen-studien (vw v,p. 170).
Marx, Karl-, Trier 1818 – Londen 1883, grondlegger
van de sociaal-democratie en het communisme. Hi'
vertrok in 1843 naar Parijs, maar werd twee jaar later
door de Duitse regering uit deze stad verbannen.
Vervolgens werd hi' ook uit Duitsland en daarna
nogmaals uit Frankrijk verbannen, waarna hi' zich
voorgoed in Londen vestigde. In 1848 publiceerde
hi'j samen met Engels Das kommunistische Manifest. In
1866 stichtte hi' de Eerste Internationale en in 1867
verscheen het eerste deel van zijn hoofdwerk Das Kapital (3 dln., 1867-1894).
Op 8 januari 1884 schrijft M. P.A. Tiele dat hi' herhaaldelijk aan werken van Marx begonnen is, maar
de 'man schryft slecht, dock juist slecht op 'n manier die sommigen doet denken dat-i flunk op de
hoogte is. Hy doet – even als de mannen en place –
in frazen. En terdeeg! «Het kapitaal, myne heeren...
Ei! Ik begryp zelfs dat <<HET>> niet.' (vw xxiii, p. 32).
"socialisme
Masaniello, d.i. Tommaso Aniello, 1620-1647, Napolitaanse visser. In 1647 was hi' aanvoerder van de opstand tegen de Spaanse onderkoning van Napels,
die de belasting op koren en vruchten wilde verhogen. Hi' werd op 12 juli door zijn partijgenoten vermoord. De opera La Muette de Portici (1830) van de
Franse componist Daniel F.E. Auber (1782-1871), is
op deze gebeurtenissen gebaseerd.
In Idee ntha betoogt M. dat de tegenstanders van Napoleon hun haat en woede 'op 'n afstand, en binnenskamers' houden inplaats van in opstand te
komen. Want `Zo'n volksbeweging is allerliefst... in
'n boek.' Hi'j noemt hier een aantal voorbeelden van
heldengeschiedenissen, waaronder die van Masaniello (vw vii, p. 256). Op 23 augustus 1886 schrijft
hi' zijn vriend S.E.W. Roorda van Eysinga na.v. de
veroordeling van "Domela Nieuwenhuis: 'n Mazaniello moet eelt in de handen en op z'n hart hebben.' Hi' citeert vervolgens uit het gedicht 'Op de
afbeeldinghe van Mas'aniello, oproermaker te Napels' (ca. 1653; vw xxiii, p. 681; cf. brief aan C. Vosmaer d.d.3 september 1886, vw )(xi'', p. 706).
Maschaschabe, Indiaanse naam voor de Noordamerikaanse rivier de Mississippi. De Indianenstam van
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de Natsjez noemde haar de Meschacebe (=moeder
der wateren). Deze naamgeving werd in Europa algemeen bekend door de novelle A tala, ou les amours de
deux sauvages dans le desert (18m) van *Chateaubriand,
waarin de Mississippi verheerlijkt wordt.
In Millioenen-studien noemt M. de Rijn de `Germaanse Maschaschabe' (vw v, p. 13).
Mascotte, La-, Franse operette van Edmond Audran
(1842-1901) uit 188o met een wat frivool, maar zeer
origineel libretto en uitstekende muziek. Door het
overrompelende succes van deze operette, waarvan
de titel is afgeleid van het Provencaalse woord `mascoto' (=heksje), werd het woord mascotte in de betekepis van `gelukbrenger, talisman' in de Franse taal
opgenomen.
Uit M.'s brief aan G.L. Funke van 28 juni 1881 blijkt
in De Amsterdammer van
dat "J.A. Alberdingk Thijm
19 juni 1881 het stuk positief beoordeelde. Alberdingk Thijm meent hierin dat de dubbelzinnige toespelingen in dit stuk 'minder benadrukt' waren dan
die in het `wijsgerig-sociaal drama' Vorstenschool.
Meer nog dan tegen deze opinie, ageert M. tegen het
feit dat Alberdingk Thijm het werk heeft durven
vergelijken met Vorstenschool:
lk ben tegen dquivoque [Fr. dubbelzinnige] uitingen,
tegen ruwe behandeling van intime zaken, tegen «onfatsoenlijkheid.» (...) de jezditische vergelijkingen van
'n scabreus tooneelstukje met Vorstenschool staat la-

ger dan 't gebruik van fransche aardigheidjes ten-opzichte van 't geslachtsleven!' (vw xxi, p. 354-357)

Maseurig, betekent zeurig. M. gebruikt dit woord in
Over Specialiteiten (vw v, P. 494) . In de notities in
handschriftgeeft hi' zijn etymologische verklaring
voor maseurig,
dat niet met een z – zoals De Vries en
Te Winkel het spellen –, maar met een s gespeld
dient te worden:
`De oorsprong immers zal wel te zoeken zyn in uitdrukkingen als: en toen begon ze te bidden en te smeken en te flikken, en «ma soeur» te spelen, of: te
«maseuren».' (vw v, p. 662).
Het woord maseur (voor `zustee, in uitgebreide zin)
komt voor in het Groot woordenboek der Nederlandsche
taal (deel ix, 1913). Een afleiding daarvan naar maseurig (`zeuren') wordt niet gegeven. Zeuren, reeds
door Kiliaan vermeld, wordt algemeen uit andere
wortels verklaard.

Massillon, Jean Baptiste-, 1663-1742, bisschop van
Clermont, beroemd Frans kanselredenaar enprediker. *Borger
Masson, Michel-, s. van Auguste Michel Benoit
Gondichaut,1800-1883, Frans schrijver die in 1833
in Parijs een bundel vertellingen publiceerde onder
de titel Daniel de Lapidaire ou les contes de l'atelier.
Aan een van de verhalen hieruit, Legrain de sable,
ontleende M. de intrige van zijn Vorstenschool. Aan C.
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Busken Huet schrijft hi' op 14 november

1867 hier-

en eene andere trouwt,

die doet overspel; en die de
66k overspen M. acht her-

over:

verlatene trouwt, doet

`Myn drama lit 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.' (vw xi', p. 489)
(Lit. Jozef Staes, L o en Blaam, Antwerpen, 1892;
H.H.J. de Leeuwe, Multatuli, het drama en het toneel,
Amsterdam, 1950,p. 121-122)

schrijving van het bijbelhoofdstuk noodzakelijk
omdatJezus bij zijn uitspraken over het huwelijk
uitsluitend aan de man heeftgedacht en de vrouw
enegeerd heeft:
g

moet neervelt, tot hyzelf verslagen worth'. Hi' heeft

`Nook heb ik de vrouw behandeld gezien met zoveel
vernietigende minachting. In vele wetgevingen van
zogenaamde zedemeesters – zie de mozaIsche – is zy
een zaak, 'n ding, een meubel, een koe... Hier, naar de
uitspraak van Jezus, is ze niets, niets, volstrekt niets.
(...)Ziehier een andere lezing, die 'k voorstel te leggen
naast de oude. Ik wil zien welke Christen den moed
heeft die van Mattheus mooier te vinden.' (vw ii, p.
400-401)
Op speciaal verzoek van M. gaf*d'Ablaing van Gies-

het ooit eens `zelfmoord ingezelschap' genoemd.

senburg deze tekst in 1862 als brochure uit (cf. brief

Oorzaken zijn meestal liefdesverdriet Cminnenyd')
of gang opgekropte wrevel over mishandeling'. Opi-

van midden april, xi, P . 49).
In hetzelfde bijbelhoofdstuk (Mattheus xix:

um speelt vaak een rol bij deze kwaal (noot 141 uit

komt het verhaal voor van de rijke jongeman, die

Mata-gelap, (Mal. zwartogig, in razernij) M. geeft in
de

Max Havelaar de letterlijke betekenis `verdonkerd

oog' en let uit dat mata-gelap een toestand is waarin iemand verkeert 'die in razerny alles wat hy ont-

1881, vw I,p.

359).

16-22)

aanjezus vroeg wat hi' moest doen om het eeuwige
leven te verdienen.jezus zei hem zijn bezittingen te

Materialisme,

rkopen en de opbrengst daarvan aan de armen te
ve

1. in zedelijke en artistieke betekenis, 'het materia-

schenken. De 'on elfin ging bedroefd weg, 'want

lismus dergeldmakery, en van de 'acht op plomp

hi' had vele goederen'. Havelaar deed wat deze jon-

genot' dat volgens M. te wijten is aan ' 0! en: Ach!'-

geman niet Icon (Idee 2.8a, vw II, p. 315). "Agatha

podzie (Idee

1096, vw vii, P . 54);

"Origines

2. in theologisch-wijsgerige zin is materialisme niet
de aanbidding van de stof, zoals *Doedes meent
wannneer hi'j Buchner een materialist noemt (noot
bij Idee 887, vw iv, p. 709).

M.:
`De herenprofessoren in... niemendal, konden 't weten als ze wilden, dat noch de «materialist» stof aanbidt, noch de «pantheist», alles. Ze «aanbidden» in 't
eheel niet. Er valt voor den navorser en denker heel
g
wat tinders te doen.' [nl. de studie van de wetten van
het "Zijn] (vw Iv, p. 713).

In een noot bij Idee 9oo schrijft

Mathilde, "M.H.M. Lespirt

Maurits van Nassau, 1567-1625, zoon van Willem
van Oranje, stadhouder van 1585 tot

1625 en kapi-

tein-generaal van de troepen der Verenigde Nederlanden in de Tachtigjarige Oorlog.
In

1604 werd hi' door "Spinola verslagen bij Oosten1608 ontmoetten zij elkaar bij de vredesonder-

de. In

handelingen; zes jaar later stonden zij opnieuw
tegenover elkaar bij Gulik

`De specialiteit van dien Maurits was: door brandschatten en plunderen z'n beurs spekken: , schrijft m. in een
aantekening bij Over Specialiteiten (vw v, p. 649). In
een noot bij Idee 760 schrijft hi' over de Tachtigjarige oorlog:

Matrikularbeitrage, Aandeel in de rijkskosten, dat
iedere Duitse bondsstaat moest betalen aan de
hoofdstaat Pruisen. Deze kosten werden opgesteld
volgens een matrikel, een list. De Matrikularbeitrage heeft bestaan van 1871 tot 1919. M. spot in de

Millioenen-studien

dat Pruisen de "Sonnenberg wel-

licht zalgaan verhuren, omdat Schwarzburg-Rudolfstadt – een voormalig vorstendom, zelfstandig
land dat in

192o bij Thiiringen werd ingelijfd – zijn

bijdrage niet betalen kan (vw v, p. 18-19).

Mattheus xix, behandeld in Idee 183 (vw ii, p. 400-

`De waarheid is dan ookgeenszins dat er tachtig jaren
eoorloo gd is, maar dat men tachtig jaar lang, onder
g
voorwendsel van oorlog, van weerskanten rovertje gespeeld heeft. Toen Maurits en Spinola elkander in
1608 ontmoetten en omarmden, maakten ze elkaar
komplimentj es over hun wederzydse dapperhedens.
Dit verwondert me niet. Maar dat ze 't deden zonder
uit te bersten in lachen, komt me vreemder voor. Uit
hun eeuwige marsen en kontramarsen blykt immers
duidelyk, dat die twee helden elkaar verstonden
comme deux larrons en foire, als diefje met diefjesmaat!' (Idee 760, vw Iv, p. 697)

404), waar M. zijn lezing plaatst naast die in het
evangelie. In Mattheus xix antwoort Jezus op de
vraag van de farizeeers of het 'de mensch geoorloofd

Mausoleum, prachtig grafteken of praalgraf, tempelgraf. Genoemd naar de graftombe van Mausolos, ko-

377 tot 353 v.Chr.

[is] zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak?' jezus

ning van Carie in Klein-Azie van

zegt daarop onder meer in vers 9: `... ik ze u, dat

Zijn weduwe Artemisia liet het te Halikarnassus

zoo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij,

bouwen. Het werd den van de wereldwonderen uit
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de Oudheid. M. noemt het Mausoleum in de Millioenen-studien (vw v,p. 104).

Max, de kleine-, personage uit de Max Havelaar , zoon
van Havelaar, geInspireerd op M.'s zoon *Edu die op
1 januari 1854 geboren werd. De kleine Max wordt
behalve in de Max Havelaar ookgenoemd in de Minnebri even en in de Ideeen.
*Mein Kind, da schlagt die neunte Stunde, hOr!
"oeser-oeseran

Max Havelaar aan Multatuli,
1. opening van een stuk van M. dat in oktober 186o
in De Tijdspiegel verscheen onder de titel: 'Brieven,
medegedeeld door Multatuli I'. Het stuk behandelt
de *Havelaarzaak en eindigt met de *`Brief aan den
Gouverneur-Generaal in ruste' die in januari 1858 te
Brusselgeschreven was. Het stuk werd in hetzelfde
jaar nog afzonderlijk gepubliceerd als Indrukken van
den dag, medegedeeld door Multatuli (nr. 1, Arnhem,
186o, Thieme). In 1865 verscheen het onder de titel
`Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste' in de
Herdrukken en later ook in de V erspreide Stukken. Onder die titel werd het ook opgenomen in de V olledige
Werken (dl. I, p. 391-419).
z. titel van een ingezonden stuk, dat werd opgenomen in De Tijdspiegel van november 1860 (vw I, P. 451472). Enigszins gewijzigd en voorzien van enkele
voetnoten, werd het herdrukt als Idee527 (vw in, p.
33o-35o). De brief handelt voornamelijk over "schrijverschap en het schrijven om den brode – M. vraagt
zich af of hi' in staat zal zijn om `schrijverir voor
geld te leveren. Hij haalt hierbij de beroepsauteur
*Walter Scott aan, die `uitdrukkingen Revert], waar
geen indruk is', die `beelden [weerkaatst] die niet bestaan'. Verdergaat M. in op het "schoonheidsgevoel
van de Nederlanders en worden we voorgesteld aan
*Fancy.

Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy, autobiografische
roman van *Eduard Douwes Dekker, die op 14 mei
186o verscheen onder zijn pseudoniem *Multatuli.
Centraal in dit werk staat M.'s visie op de gebeurtenissen in "Lebak, gedurende de periode 22 januari
1856-16 april 1856 (VW IX, p. 472-622). Hoewel M. niet
was voorgedragen door de Raad van Indict werd hi'
door "Duymaer van Twist toch benoemd tot assistent-resident aldaar. Bij M.'s vertrek uit Lebak verklaart Duymaer van Twist dat M. `heeft gehandeld
metgoede bedoelingen; dat hi' bekend staat als een
bekwaam en ijverig ambtenaar, dat hi' ook vroeger
dienende in de Residentie Bagelen als Sekretaris der
Residentie Menado en als Adsistent Resident te Amboina; gunstig stond aangeteekend.' (z maart 1856,
Besluit van de Gouverneur-Generaal, vw ix,p. 570).
Als assistent-resident had m.geprobeerd om, overeenkomstig zijn ambtseed, op te komen voor de Javaan door het tegengaan van uitbuiting en
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knevelarij. Binnen vijf weken na zijn ambtsaanvaarding diende hi' een formele aanklacht in tegen de regent van Lebak, Raden Adipatti Karta Nata Negara,
we ens misbruik van gezag door `onwettige beschikking over den arbeid zijner onderhoorigen'.
Hij stelde voor om deze inlandse vorst tijdelijk we
te sturen, diens schoonzoon, de demang van ParangKoedjang, te arresteren en soortgelijke maatregelen
te nemen tegen enkele lag ere dessa-hoofden om aldus een onpartijdig onderzoek in te stellen. De resident Brest van Kempen wenste echter niet in te gaan
op deze voorstellen. M. hield voet bij stuk en dwong
zijn chef het conflict in Batavia aanhangig te maken. Gouverneur-generaal Duymaer van Twist besloot hierop M. over te plaatsen naar Ngawi en berispte hem in een officiele kabinetsmissive voor zijn
onvoorzichtige manier van optreden en zijn halsstarrige houding tegenover zijn chef (vw ix, p. 578).
Hierdoor voelde M. zichgenoodzaakt eervol ontslag
aan te vragen. Op 4 a pril werd hem dit verleend (vw
ix,p. 598). Tot driemaal toe probeerde hi' vervolgens de gouverneur-generaal te spreken te krijgen
om de zaakpersoonlijk toe te lichten. Deze pogingen bleven vruchteloos. Duymaer van Twist keerde
op 24 mei 1856 terug naar Nederland. Toch is er
reeds in 1856 een onderzoek ingesteld naar de beschuldigingen van M. Op 20 september bracht Brest
van Kempen hiervan verslag uit aan de nieuwe gouverneur-generaal Pahud (vw ix, p. 641-654). Hij
moest toe even dat de klachten teen de demang
van Parang Koedjang gegrond waren en stelde dan
ook voor hem te ontslaan. Ook twee dessahoofden
en een districtsopzichter wilde hi' uit hun functie
ontheffen. Over de regent meldde hi' dat deze gelden van zijn onderdanen had geInd. Het bleek dat
de regent met het onderhoud van 114 personen belast was en bovendien nog 7o aanverwanten ondersteunde. Dat moest allemaalgeschieden van f55o,-.
In zijn missive stelde Brest van Kempen voor hem
niet af te zetten, doch hem het verschuldigde voorschot vanf 165o,- kwijt te schelden.
Deze voorstellen van de resident werden alle aanvaard. Alleen het voorschot werd niet kwijtgescholden. De regent hoefde nu per maand maarf 5o,- af
te lossen inplaats van fi5o,- (besluit van de gouverneur-generaal van ii december 1856, vw Ix, p. 671674).
M. bleef in deze jaren van deze ontwikkelingen onkundig. Hij vertrok in apri11857 zonder zijn gezin
naar Europa. Na twee-en-half jaar een zwervend bestaangeleid te hebben, nam hi' in september 1859
zijn intrek in een zolderkamertje van het logement
*Au Prince Beige in Brussel. Daar schreef hi' binnen
een maand de Max Havelaar. Van het boek is voor het
eerst sprake in een brief aan Tine van 22 september
1859:
`A ben namelijk sedert vele dagen bezig met het
schrijven van een ding dat misschien wel drie deelen
groot wordt. (...) Ik heb oogenblikken dat ik er mee te-
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vreden ben en dan weer komt het mij voor als om te
verscheuren.' (vw x, p. 55)

tiek in Nederlands-Indie uiteen, waarin handelsbelangen en verwerpelijke christelijke moraal meer

In een volgende brief, gedateerd z8 september,

tellen dan medemenselijkheid en idealisme. Aan

duikt voor het eerst hetpseudoniem Multatuli op:

het slot van het boekgeeft M. het tweeledige doel

`Ook daarom moest ik onder een vreemden naam beboek onder een vreemden naam in
innen , omdat mijn
g
de wereld moet. ik zal u zeggen waarom. Er zijn vele
scherpten in. Nu weet de regering en alle Indische
menschen heelgoed dat ik het schrijf maar het yolk
moet in twijfel staan of het een roman is, – wêl op waarheidgegrond maar toch yerdicht en opgesierd. (...)
daarop kan dan gebaseerd worden het uitgeven van bewijzen, die men lezen zal zoodra het in verband staat
met eene kwestie over een veelgelezen boek, maar die
niemand zouden interesseren als dat boek niet was
voorafgegaan.' (vw x, p. 63)
Over de titel van het boek schrijft hi' op 28 september 1859 aan Tine:
`Gij kunt aan Jan zeggen dat ik een boek schrijf, een
roman of zo iets[.] de titel zal waarschijnlijk zijn: «de
koffijveilingen der Nederlandsche Handelmaatschaptel
heel
> Ik ben zeker dat je
dien
ti gek vindt, en
p
ij.>
nietgeschikt om aan lezers van een leesgezelschap te
bevallen. Maar als men het leest ziet men dat die titel
satire is.' (vw x, p . 64)

dat hi' voor ogen had bij het schrijven van de Max
Havelaar.
`Ik wilde in de eersteplaats het aanzyn geven aan iets
dat als heilige poesaka [=erfstuk, heilig goed dat men
niet yerkopen magi zal kunnen bewaard worden door
kleine Max en zyn zusje, als hun ouders zullen zyn
omgekomen van ellende.' (vw 1, p. 292)
M. maakt hier een toes elfin op de geschiedenis van
"SaIdjah en Adinda, waarin Sakljah de kris van zijn
vader, een poesaka, moest verkopen toen zijn buffel

een bepaalde kant van zijn persoon of een bepaalde

234).
ik wil gelezen worden!':
a ik wil gelezen worden! Ik wil gelezen worden door
l,
staatslieden, die verplicht zyn te letten op de tekenen
des tyds... door letterkundigen, die toch ook Bens een
boek moeten inzien, waarvan met zoveel kwaads
spreekt... door handelaren, die belang hebben by de
koffieveilingen... door kameniers, die me huren voor
weinige centen... door Gouverneurs-generaal in ruste... door Ministers in bezigheid... door de lakeien van
die Excellentien... door bidpredikers, die more majorum zullen zeggen dat ik den Almachtigen God aantast, waarik slechts opsta tegen het godj e dat zy
maakten naar hun beeld... door duizenden en tienduizenden exemplaren uit het droogstoppelras, die –
voortgaande hun zaakjes op de bekende wys behartigen -'t hardst zullen meeschreeuwen over de mooiigheid van m'ngeschryf... door de leden der
Volksvertegenwoordiging, die weten moeten wat er
omgaat in het rote Ryk over zee, dat behoort tot het
Ryk van Nederland...' (vw 1, p. 292)

periode uit zijn leven. De geraffineerd opgebouwde

Vervolgens expliciteert M. de hoofdstrekking van de

Op 13 oktober juicht hi' in een brief aan Tine:

`Lieve hart mijn boek is af, mijn boek is af! Hoe vind je
dat? Ik moet nu copieren 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.' (vw x, p. 73)
M. verbergt zich in zijn roman niet alleen achter de
figuren Multatuli en Max Havelaar, maar ook achter die van "Sjaalman en indirect zelfs enigszins achter die van

*Stern. Al dezepersonages weerspiegelen

afgenomen was (vw 1, p.
Zijn tweede doel was: '

se makelaar in koffie, Batavus "Droogstoppel, die

roman: `Goed, goed... alles goed! Maar... de javaan
wordt mishandeld! Want: wederlegging der
HOOFDSTREKKING van myn werk is onmogelyk!' (VW I,

eenpak dokumenten krijgt van zijn vroegere

p. 293), en geeft hi' het werk een speciale opdracht

roman speelt zich af in Amsterdam en NederlandsIndie. Hi' opent met het verhaal van de Amsterdam-

schoolkameraad Sjaalman.

Hi' besluit een als sta-

giair in dienst genomen zoon van een Duitse zakenrelatie op basis van dit "`pak van Sjaalman' een boek
te laten schrijven. Deze Stern vertelt vervolgens het
verhaal over de onder an van de idealistische assistent-resident van Lebak, Max Havelaar. Ditgedeelte
heeft het karakter van een sleutelroman. Max Havelaar is hierin DD., Tine is *Everdina Huberta, baronesse van Wijnbergen, de kleine *Max is Eduard
Douwes Dekker jr. ("Edu). Andere belangrijke personages zijn: "Slijmering ("C.P. Brest van Kempen),
*Duclari (luitenant *P. Collard), "Verbrugge ("A. J.
C Carolus), de
Langeveldt van Hemert), "Slotering (".

mee aan koning *Willem III:

`Want aan U draag ik myn boek op, Willem den Derde, Koning, Groothertog, Prins... meer dan Prins,
Groothertog en Koning... KEIZER van het prachtig ryk
van INSULINDE dat zich daar slingert om den evenaar,
als een gordel van smaragd...
Aan U durf ik met vertrouwen vragen of het uw Keizerlyke wil is:
Dat de Havelaars worden bespat door den modder van
Slymeringen en Droogstoppels?
en dat daar-ginds Uw meer dan dertig millioenen onderdanen worden MISHANDELD EN UITGEZOGEN IN UWEN
NAAM? ' (VW I, p. 294)

gouverneur-generaal ("A.J. Duymaer van Twist) en

De roman is opgedragen aan M.'s vrouw, Everdina

generaal *Van Damme ("A.V. Michiels). Deze Have-

Huberta, baronesse van Wijnbergen. Het werk

laar-eschiedenis
wordt enige malen onderbroken
g

opent met een motto van de Franse dichter *Henri

door commentarierende hoofdstukken van de eer-

de Pêne en een Onuitgegeven toneelspel over Lotha-

ste verteller, Droogstoppel. Deze zet hierin zijn

rio die moet hangen, omdat hi' ten onrechte be-

huiveringwekkend hypocriete visie op de problema-

schuldigd wordt van het vermoorden van Barbertje
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("Barbertje moet hangen). Beroemd geworden is ook
zijn aangrijpende verhaal van "Saidjah en Adinda
en deparabel van de "Japanse steenhouwer.
M. heeft zijn roman ook gebruikt als pleidooi voor
zijn optreden in Lebak en hoopte erdoor in ere te
worden hersteld.
Toen het manuscript gereed was, kwam het via Jan
Douwes Dekker in handen van de juristen "W.J.C.
van Hasselt en "J. van Lennep. Hoewel zeker Van
Lennep onder de indruk was van de kwaliteiten van
het boek(hij noemde het een mooi' boek), waren beiden bang voor het tumult dat de uitgave zou
kunnen veroorzaken. Via de minister van Kolonien,
*J.J. Rochussen, probeerden zij M. aan eerherstel te
helpen, zodat het boek niet hoefde te verschijnen.
M. had echter zijn voorwaarden (brief aan Tine van
20 november 1859, vw x, p. 122 en aan Jan Douwes
Dekker, vw x,p. 123). Jan Douwes Dekker schijnt
zelfs nog op pad te zijn gegaan om M.'s wens `Raacl
van Indie' te worden aan de minister over te brengen. Rochussen bleek echter niet bang te zijn voor
de uitgave van het boek. Wel wilde hi' M. helpen als
deze 'brae was (brief aan Van Lennep, 21 november
3
1859, vw x, p. 10).
Dit onderzoek naar de braafheid
werd opgedragen aan *Willem van der Hucht, die M.
een `eervolle betrekking' in de West mocht aanbieden(vw x, p. 149), te weten gezaghebber van het eiland *Saint Martin. M. trapte niet in deze val. Later
zou hi' nog menigmaal terugkomen op deze 'a&
koop van Max Havelaar', die hem door velen werd
verweten. In Over vgen arbeid schrijft hi' hierover:
zelfs, toen de Max Havelaar reeds geschreven, reeds
gedeeltelyk gedrukt was, heb ik my tot den Koning gewend, met het verzoek om herstel. Zelfs toen nog, als
deze had kunnen goedvinden verbetering te brengen
in den ellendigen toestand van Indie, had ik myn boek
verbrand.' (vw

p. 194).

werd nog eens herhaald in Idee 533 (vw
III, P3363).
3 *Havelaarzaak
Het boek moest dus wordengepubliceerd. Voor het
zover was, kreeg Van Lennep het auteursrecht in
handen, doordat hi' M. op slinkse wijze overhaalde
het kopijrecht of te staan (25 januari 1860, vw x, p.
204). Vervolgens bracht Van Lennep enkele wijzigingen aan in het manuscript (zie bijv. *Pahud), schrapte alle data en verving de namen en Indische
plaatsnamen door de beginletter gevolgd door punt'es. Ook bracht hi' de hoofdstukindeling aan. Het
boek werd in een oplage van 130o exemplaren uitgegeven bij "J. de Ruyter; de ripjs bedroegf 4, -.
De eerste druk van de MaxHavelaar waarvan op io
mei 1860 depresentexemplaren waren verzonden
en die op 14 mei in de boekhandel lag, was dus een
onvolledige en verminkte uitgave, waarvan slechts
20 exemplaren naar Nederlands-Indie verzonden
werden. M., ontevreden over dezegang van zaken,
wenste weer de beschikking te krijgen over zijn eigen boek om er een goedkope uit gave van te laten
drukken, waarmee hi'j meer mensen wilde bereiken
Hetzelfde

die hem zouden kunnen helpen zijn (politieke) doel
te verwezenlijken. Het Gerechtshof in Amsterdam
besliste echter dat de rechten behoorden aan De
Ruyter en Van Lennep (29 mei 1861, vw x, p. 461; Ivan Lennep). Ook op deze kwestie zou M. later uitvoerig in zijn werk op terugkomen, onder andere in
Idee 287-2,89 (vw II, p. 48o-48z en p. 701-704).
Ondertussen was in 1860 een tweede druk verschenen. In hetzelfde jaar verscheen nog een druk, die
door A. Kets-Vree als `dubbeldruk' werd bestempeld
MaxHavelaar ed. A. Kets-Vree, 1992).
Na de dood van Van Lennep in 1868 werd het recht
van uitgave verkocht aan *K.H. Schadd te Amsterdam. Dezegaf in 1871 een derde druk uit, echter zonder de schrijver daarin te kennen. Al deze drukken
behoren tot de zogenaamde `puntjesedities': de
door Van Lennep aangebrachte coupures bleven onveranderd in deze uitgaven. In 1873 kocht de uitgever *P. van Santen het kopijrecht van de Max
Havelaar, hi' gaf er echter een nieuwe uitgave van
uit.
Pas nadat uit ever *G.L. Funke in 1874 de rechten
van de Max Havelaar (en ook van de Minnebrieven en
de Ideeen) had verworven, kreeg M. voor het eerst de
gelegenheid zijn eigen werk voor de pers te herzien.
Hierbij kon hi' echter niet beschikken over het manuscript. Aan deze vierde druk die in 1875 zou verschijnen, voegde hi' een groot aantal
`Aanteekeningen en ophelderingen' toe. De vijfde
druk (*Elsevier, Rotterdam, 1881; lacq. G. Robbers)
werd eveneens door M. herzien en uitgebreid met
nieuwe noten. Deze druk is de laatst herziene uit ave van de Max Havelaar.
Het manuscript kwam pas in 1910 boven water via
een nabestaande van De Ruyter. Het werd door G.
Stuiveling in 1 949 (Van Oorschot, Amsterdam) gepubliceerd. Sinds 1910 is het handschrift eigendom van
het Multatuli-Museum.
Op 25 september 1860, dus enkele maanden na de
verschijning van de MaxHavelaar zei *baron van
Hoevell in een zitting van de Tweede Kamer dat een
boek' – d.i. de MaxHavelaar– `een zekere rilling'
door het land had doengaan (vw x, p. 316). Toch
bracht de MaxHavelaar, mede door toedoen van Van
Lennep, niet het tumult teweeg dat m. ervan verwachtte ("smoren). Ook leverde de roman hemgeen
eerherstel op. Toch is hi' volstrekt niet doodgezwegen (Nop Maas, `Dat boek is meer dan een boek –
het is een mensch.' Reacties op Max Havelaar in
1860', in: Over Multatuli, 1992, nr. 29, p. 13-60).
Edn van de eerste recensies van het werk verscheen
op 3 juni 186o (anoniem) in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant (vw x,p. 238). Niet alleen prijst de auteur M.
om zijn `levendigheid en geestigheid in voorstelling, kracht in stijl en gloed in schildering', hi'
roept ook de voorstanders van de Indische politick
op om de in het boek `toegeworpen handschoen op
te nemen, op dat de schrijver zijne bewijzen als hi'
ze heeft, kan overleggen, of indien hi' ze niet heeft,
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beschaamd sta voor het Nederlandschepubliek' (op-

discussie: In hoeverre spreekt M. de waarheid in zijn

genomen in vw x, p. 238).

bock? en: In hoeverre is het voortvarend optreden

Vele besprekingen volgden. Enkele opmerkelijke be-

van Max Havelaar in Indiegoed te keuren? Een re-

De Gids (juli,
augustus 186o, door M. beantwoord in De Tijdspiegel
van september 186o), de bespreldng in de Tielsche
Courant van september 186o (door M. zelf geschreven
en overgenomen in de Minnebrieven vw II, p. 94-100)

cent negatieve beoordeling van M.'s optreden vindt

oordelingen zijn die van "P.J. Veth in

men in R. Nieuwenhuys,

De mythe van Lebak,

1987.

Na M.'s dood is eengroot aantal herdrukken van de

Max Havelaar verschenen, waaronder enkele bijzondere edities zoals de fotografische herdruk van de

en de recensies van *Herman des Amorie van der

vijfde druk uit 1881,
becommentarieerd door W.F.

Hoeven en "H..
Lion in het Bataviaasch
J
(14 november 186o en 14 januari 1861).

kritische editie van A. Kets-Vree.

Handelsblad

Tweemaal verdedigde M. zich teen
g
de kritiek dat er
`niets van koffie' in het boek voorkomt: in

Divagatien

(vw v, p. 365) en in Idee 452 (vw in, p. 158). In beide
passages verdedigde M. zich met een verwijzing
naar het slot van de

MaxHavelaar: er moet `redding

Hermans(1987) en de in 1992 verschenen historisch-

De

Max Havelaar is nog tijdens het leven van M. di-

verse malen vertaald. In 1868 verscheen in Engeland

Max Havelaar or the coffee auctions of the D utch Trading
Compagny, een vertaling door *Baron Alphonse
J.B.H. Nahuijs, die vervaardigd werd in overleg met

"Contemporary review). De eer-

en hulp' komen voor de `arme martelaren wien ik

m.(gerecenseerd in de

hulp heb toegezegd':

ste Duitse vertaling verscheen in 1875 te Berlin.

MaxHavelaar, oder die Hollander auf Java was ver-

`redding en hulp, op wettelyken weg, waar het

kan...
wettigen weg van geweld, waar het moet.
En dit zou zeer nadelig werken op de KOFFIEVEILINGEN DER

Deze

op

taald door "Th. Stromer. *A..
J
Nieuwenhuis en

NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPY! ' (VW I, p. 294)

taling ,

`Ziehier eindelyk den regel die den titel van 't boek

E. Dentu in Parijs werd uitgegeven.

stempelt tot epigram. 't Is verdrietig schryven voor lezers dien men

alles moet uitlegggen.' voegde hij hier-

aan in een noot toe (noot 193 uit 1881, vw I, p. 375).

*Henri Crisafulli verzorgden in 1876 een Franse ver1. van der Hoeven
in Rotterdam en
die
door

Over de bovengenoemde Duitse en de Franse vertalinen was M. niet tevreden, de Engelse vertaling
daarentegen vond hij geslaagd. Hi' schrijft hierover

Max Havelaar dat Stromer 'het

Verder werd het boek, niet bij titel genoemd, in de

in noot3 (1881) bij de

Tweede Kamer ter sprake gebracht op 25 september

hele bock tot onzingemaakt' heeft:
`Ook de Franse vertaling van Nieuwenhuis en Cris-

186o (vw x, p. 316-320).

Max Havelaar inspireerde enkelen tot publikaties. Bijvoorbeeld: W.H. Waarheen? Een woord aan de
lezers van Max Havelaar , Leiden, 186o en Hagiosimandre(ps. van *G. Broens), Max Havelaar! Een beroep
op de Nederlandsche vrouwen, Amsterdam, 1861.

De

In zijn latere werk heeft M. herhaaldelijk gereageerd

Max Havelaar, bijvoorbeeld in
p.103-114; zie ook *behouders
Minnebrieven (vw ii ,

op de recensies van de
de

tafulli laat zeer veel te wensen over, maar zo slecht als
de Duitse kon ze nu eenmaal niet worden. Onbereikbaar! De Engelse bewerking van myn nobelen
Al bons Nahuys daarentegen is goed, en wordt ook in
Engeland geprezen.' (vw 1, p. 309)
Na M.'s dood verschenen er nog vele vertalingen in
het Engels, Frans en Duits (o.a. door *Wilhelm
Spohr, 1900), maar ook in bijvoorbeeld het Portu-

en liberalen). Met name het `mooi vinden' van het

gees, Spaans, Bahasa Indonesia, Russisch, Japans,

boek ergerde hem omdat daarmee de inhoud van

Chinees, Urdu en Koreaans.

het bock – en dus ook depolitieke situatie in Indic –

Nog in M.'s tijd werd het werk voor toned bewerkt

werdgenegeerd. In Idee 945 protesteert hij teen de

door A.A. van der Stempel, die in 1871 het toneel-

tenoemingen tot mooischryver, die me na den Ha-

gel [*`MaxHavelaar aan Multatuli'),later onder num-

en billijkheid;
MaxHavelaar een strijder voor rechten
Tooneelspel in vi' tafereelen, naar Multatuli's meesterstuk
bewerkt publiceerde. Het stuk werd niet opgevoerd.
De Locomotiefschrijft op 9 januari 1872 (vw xv, p. 85-

velaar van alle zyden overstelpten':
`Ten be ze beroep ik my op het stuk in den Tydspie-

stuk

mer527 in de Ideeen opgenomen, en op de parabel

88) over deze toneelbewerking: `Curieuser product

over Chresos in de Minnebrieven, of liever nog op den

van de schandelijke onkunde er Hollanders aan-

Havelaar zelf. Dat bock was niet geschreven om

aande Indic is wel nook gezien. 9 .
g

«mooi» te worden gevonden. het was 'n protest, een

Een toneelbewerking van *H. van Kuyk (onder ps.

oproeping om my in m'n pogingen te steunen. Die

etiteld
Henri Baton , g
)

mooivindery was 'n helsche valsheid van 't christelyk

Max Havelaar, levensbeeld in
twee afdeelingen of vi tafereelen en eene apotheose ver-

Publiek. Het is nu twaalfjaar geleden dat ik myn pro-

scheen in 1872 en werd in 1873 in de Salon des Varie-

test tegen schurkery by de natie indiende, en wat is er

tes opgevoerd. In 19zo werd een toneelbewerking

gedaan ter verbetering? Niets, niets, niets! Integen-

door C. Benima opgevoerd tijdens de Multatuli-herdenking. Zijn bewerking werd in 1931 onder de titel

deel!' (vw vi, p.141)
Zo werd met het uit even van

Max Havelaar eigen-

lijk zijn lot als schrijver bezegeld. Voor zover men

MaxHavelaar. Toneelspel in 5 bedrijven naar het werk van
Multatuli gepubliceerd. Ook hedendaagse kunste-

in in op de inhoud van de roman, waren er steeds

naars, die zich bedienen van nieuwe media, hebben

twee belangrijke vragen die een rol speelden in de

zich door de meer dan honderd jaar oude roman la-

304

MAX — MEERTEN

ten inspireren. In 1976 ging een verfilming van het
boek door F. Rademakers inpremiêre en in 1987
brachtJos Brink een musical-bewerking op het toneel. "Duymaer van Twist *Gevers De
"illustraties
(Lit. A.L. Stitemann, De structuur van Max Havelaar,
Utrecht, 1966; boo Jaar Max Havelaar, Essays over Multatuli door P.H. Dubois e.a., Rotterdam, 1962; W.F.
Hermans, Vaarom een fotografische heruitgave
van Max Havelaar, vijfde druk?', in: Over Multatuli,
1986, nr. 17, p. 64-70; divere artikelen in het ti'schrift Over Multatuli)

uitgedeelden

Prugel niet alleruntertdnigst aanneemt, en

in plaats daarvan z'n heer een pak slaag geeft, zal door
dezen worden gehouden voor 'n

verdammt grober Kerl.

oVerdammt» beduidt zeer, en overdammtgrob» is
alzo de superlatief vangrof.'

(vw iv, p. 565)

Medici, dei-, beroemd patriciersgeslacht uit Italie,
dat met name tijdens de renaissance ( 1375-1575) in
Florence een belangrijke rol heeft gespeeld. Het geslacht stond bekend als begunstigers van kunst en
kunstenaars. Hierop doelt M. in Idee 1050a, wanneer
hi' schrijft:
"t Is mogelyk dat nog hier of daar in de binnenlanden

Max-Havelaarfonds, gesticht in 1910 met geld dat
overbleef van de festiviteiten rond de Multatuli-herdenking van dat jaa
r. Het fonds stelde zich ten doel
een bijdrage te leveren aan 'de stoffelijke en geestelike verheffing van Insulinde'. Het fonds kende echtergeen bloeiend bestaan, al meldde het Algemeen
Handelsblad op 23 oktober 1913 wel dat er zeven inlandersgebruik van maakten door op kosten van
het fonds te studeren. In datzelfde jaar richtte jhr.
W.H.W. de Kock zich tot de minister van Kolonien
om deze te bewegen de subsidie aan het fonds stop
te zetten, omdat het boek waarnaar het fondsgenoemd was, leugenachtig en lasterlijke voorstellingen over Indische ambtenaren bevatte. Vanaf 1923
kwam de subsidie nog slechts als memoriepost voor
op de begroting. In 1931 werd het fonds opgeheven.

van Afrika 'n negerkoning z'n onderdanen voorgaat
in kunstzin, maar wy met onzeparlementaire zeden,
we hebben de kans op zo'n fortuintje geheel afgesneden. Men vist geen Medici's uit 'n stembus.'(vw vi, p.
445)

Medusa, een van de drie zusters Gorgonen, monsters
met slangehaar en ijzeren klauwen. Medusa was de
enige die sterfelijk was. Zij werd gedood door Perseus, waarna Athene het afgehouwen hoofd op de
aegis plaatste.
In Idee 1063 schrijft M. dat geen Minverva Wouter
een 'Medusa-kop tot schild' leverde (vw vi,p. 661).
Verderop in de Woutergeschiedenis spreekt M. van
het 'Medusa- schild des schryvers' van een boek uit
de leesbibliotheek dat door Wouter wordt versionden (Idee 1094, vw vII, P. 45)-

Mazeppa, Iwan Stepanowitsj Masepa-, ca. 16441709, edelman uit de OekraIne, Russisch officier en
hetman van de Kozakken. Vertrouweling van Peter
de Grote, met wie hi'j in 1696 teen
g
de Turken vocht.
Hij wilde zich daarna onafhankelijk maken en verbond zich daarom met Stanislaus Leszcinski van Polen en Karel xi' van Zweden. Hij haalde Karel xii
over een tocht naar de OekraIne te maken, waar Karel xii door hetgereorganiseerde Russische leer in
1709 bij Poeltawa verpletterend verslagen werd. Karel xii vluchtte hierop naar Turks grondgebied, Mazeppa werd, volgens de legende, vastgebonden op
eenpaard de steppe ingejaagd.
In Idee 405 schrijft M. dat hi' als een `nieuwe Maze
P 'van tyd tot tyd de werelddelen [doorjaagt]'vw
(
II,p. 610).

Mecklenburg, adellijk geslacht, tot in de 19e eeuw berucht vanwege hun onderdrukking van de bevolking. Een voorbeeld hiervan is de herinvoering van
de lijfstraf na de landdag-ontbinding van 1849.
Het doel van onderwijs is `Verlichting, Verfyning,
Beschaving, Ontwikkeling, Veredeling' schrijft m.
in Idee 836, hierin `spreekt me zelfs geen Mecklemburger jonker teen':
`De ridders van den stok zyn in deze stelling — tot hun
verwondering misschien — geheel aan myn zy. Toch
noopt me die verwondering tot enig bewys. Ziehier.
Een Mecklemburger oonderdaan» die den

allergraidi gst

Meerenberg, (Meer en Berg) vanaf1847 krankzinnigengesticht te Bloemendaal. De negentiende-eeuwse zegszwijze `hijizij moet naar Meerenburg' betekent dat degene in kwestie gek is. M. vraagt op 2.4
november 1874 aan C. Vosmaer of het waar is dat
*Salvador `te Meerenburg is' (vw xvii, p. 12.3), wat inderdaad zo blijkt te zijn (cf. brief van M. aan Vosmaer d.d. 6 december 1874, vw xvii p. 181).

Meerten,Jacob H. van-, Gouda 1809 - Buitenzorg
1894, voorganger van DD. als controleur te Natal. In
deze functie werd ook hi' geschorst door generaal
Michiels("schorsing 2), die hem in een brief aan de
gouverneur-generaal inzake de veroordeling van "Si
Pamaga `bekrompen van geestvermogens' noemde
(vw viii,p. 174). Van Meerten werd veroordeeld omdat hi' opdracht gegeven had Si Pamaga te pijnigen.
M. noemt hem in noot 116 (1881) van Max Havelaar
`een zeer bekwaam man'. Hij vermeldt ook dat Van
Meerten na zijn schorsing in dienst is gebleven en
later meermalen eervol bevorderd werd (vw I, p.
349). In het dagboek van Mimi van 1872 bevindt
zich een vel met herinneringen aan de gebeurtenissen te Natal in februari 1843. Hierin worden Van
Meerten en zijn schoonvader *Van Kervel `gouddieyen'genoemd, die `schagcherden' en handel dreven
(vw x v,P. 346). lang di Pertoean
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Meerten-Schilperoort, Anna Barbara van-, Voorburg 1778 – Gouda 1853, echtgenote van de predikant H. van Meerten en moeder van bovengenoemde. Zij schreef een reeks godsdienstige kinderboekjes, verscheidene leerboeken, het toneelstuk
Gumal en Lina, of het vermogen van het Christendom (Amsterdam, 1829) en een Kinderbijbel (Amsterdam, 1852).
In noot 116(1881) van de Max Havelaar introduceert
ivi.Jacob H. van Meerten als de zoon `der bekende
schryfster' (vw I, P. 349;• cf. noot bij Idee 1048a, vw
VI, p. 423).
Meeting te Batavia, protestvergadering op 22 mei
1848, waarbijde Bataviase notabelen hun onvrede
uitten over hetgebrek aan burgerlijke vrijheden en
hetgebrekkige onderwijs in Nederlands-Indie. Gouverneur-generaal Rochussen liet weten de bijeenkomst uiteen te latenjagen en gaf het garnizoen
opdracht met geladen geweren en kanonnen paraat
te staan. De vergadering stuurde een door meer dan
zoopersonen ondertekend adres met grieven aan de
koning.
De vergadering wordt door M. ter sprake gebracht
in Idee796 (VW IV, p. 514-515) en in de brochure Nog
eens: Vrye Arbeid. Hi' noemt de politieke onrust over
de verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal en de liberalisering van de Indische politiek `gekibbel over liberalismus of behoud'. Tot de heren
die deze opschudding teweeg brachten, behoorde
de latere minister van Kolonien, gouverneur-generaal P. Mier en minister G.H. Uhlenbeck. M. is van
oordeel datgouverneur-generaal Rochussen in 1848
zijn plicht deed door de meeting te smoren. "Van
Hoevell werd als `meeting-houder' uit Indie gezet,
mar
werd vervolgens in Nederland liberaal lid van
a
de Tweede Kamer en vond de leuze "`Vrije Arbeid'
uit. M. schrijft hierover:
`En de Vrye Arbeid was tot de brandfakkel gemaakt die
alles ingloed zette. De verjaagde meetinghouder van
Batavia had zich een contenance [Fr. houding] veroverd.
«Die arme Javanen!» riep ieder. Doch men bedenke
wel dat op de Bataviasche meeting weinig of geen
spraak van die «arme Javanen» geweest was. Däär had
men hoofdzakelyk de rechten en eisen van de in Indie
evesti gde Europeanen behandeld a l'instar de Paris [Fr.
g
naar het voorbeeld van Parijs].' (vw v, P. 404)
(Lit. W.A. Baud, De semi-officiele briefwisseling tussen
J.C. Baud en J. J . Rochussen 1845-1851, Assen, 1983, deel ii,
p. 364 en C. Fasseur, De Indologen, Amsterdam, 1993,
p. 120)
Meidinger, Johann V.-0756-1822, Duits taalgeleerde, leraar in Frankfurt am Main, auteur van Franse
en Italiaanse spraakkunsten en woordenboeken. Hi'
publiceerde in 1783 een Franse spraakleer samen
met de bundel A userlesener Histtirchen. `een Meidinger' kreeg hierdoor de betekenis van een algemeen
bekende anekdote.
In Idee95 geeft M. een voorbeeld van `een Meidin-

ger', waarin een 'Professor Z.' een briefje met een
uitnodiging voor `apteker Y. ' verliest. De vinder van
dit briefje herkent de paraaf en ontcijfert het als een
`middel teen
de kramp van 't hoornvee'. M. merkt
g
hierna op dat zijn boeken 'nog gekker' dan het briefje gelezen worden (vw ii, p. 33o).
Mein Kind, da schlagt die neunte Stunde, hew!, gedicht in het Duits dat M. volgens de datering in het
handschrift, in januari 1859 te *Kassel schreef. Het is
opgenomen aan het slot van het veertiende hoofdstuk van de Max Havelaar (vw 1, p.199; ook opgenomen in Multatuligedichten. Verzameld in ingeleid
door Sander Blom, Amsterdam, )985, p. 58-61). In
ditgedicht denken moeder en kind in Indie 's
avonds aan de echtgenoot en vader die ver we is:
4(...)-Kann Er die Sterne fan en mit der Hand?/-Auch
Er nicht: das kann Niemand!/-Das ist Schade!/Ich gab
sogern dir einen! Wenn ich gross bin,/Dann will ich so
Bich lieben dass ich's kann. (...)' (vw 1, p. zoz)
In twee brieven schrijft M. dat hi' het gedicht
schreef naar aanleiding van zijn zoon *Edu, die eens
tegen zijn moeder zei: `Moeder, als ik groot ben, zal
ik u zo liefhebben, dat ik u een ster kangeven.'
(brief aan Mimi d.d. 20-26 maart 1863, vw xi, p. 121
en brief aan W. Pik d.d. 24 maart 1876, vw xviii, p.
323). In Idee 527 haalt hi' Edu's woorden aan en
schrijft daarover:
`De schoonste regel die misschien ooit geschreven is –
zult vreemd opzien – staat in het duitse versje, dat
gy
gy uit myn pak hebt gehaald. Niet ik had dien regel geschreven. Hy is van kleine Max [zoon van Max Havelaar voor wie Edu model stond; "Max], een kind van
vyf jaar.' (vw III, 13. 339-340; ook in vw 1, p. 462)
Nederlandse vertalingen van het gedicht zijn opgenomen in Goeverneurs Hui svriend (1862, p. 413; getiteld `Moeder en Kind'; vertaling door L.C.M.), Recht
Allen (nr. 273, 1889), Op de Hoogte (nr. 4, 1904) en
voor.
Max Havelaar, ed. W.F. Hermans(Amsterdam 1987,
P . 422-423).
Meisjes, "hysterie "vrouw, positie van de-, *seksuele
voorlichting
Melchers, Paulus-, 1813-1895, geb. te Munster, aartsbisschop van Keulen, verzette zich in de Kulturkampf teen
de maatregelen van de Duitse
g
overheid. In 1874 werd hi' veroordeeld tot zes maandengevangenisstraf, twee jaar later werd hi' afgezet. In 1885 werd hi' kardinaal. Zijn lichaam is
bijgezet in de Dom van Keulen.
M. schrijft over hem in Idee 894 (geschreven in de periode mei 1870 – juli 1871):
`Ik moet dan ook erkennen dat de fyne hoogst-intelligente trekken van Paulus Melchers getuigenis aflegden van een ziel die te goed kon zyn voor zO'n funktie.
Maar wie, wat, kan hem dwingen aartsbisschop te
blyven? Overtuiging? 't Is me een raadsel.' (vw iv, p.
631)
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Melchizedek, (Hebr. koning der gerechtigheid) priester-koning van Salem (Jeruzalem) ten tide van Abraham (Genesis xiv:i8). In Hebreen v-vii wordt
Melchizedekgenoemd als de voorloper van Christus.
In de Millioenen-studi en vervormt M. zijn naam tot
Malek Zadok (Malek of Melik is Turks voor koning),
degezalfde vorst, de `algemene stam-oom' van alle
koningen en vorsten, 'de Aartskoning van wien elk
rechtschapen heerser z'n heerlykheid afleidt' (vw v,
p. 64-65).
Melegnano, dorp ten zuidwesten van Milaan, waar
in 1515 de Slag der Reuzen door Frans i van Frankrijk
gewonne
n werd
van de hertog van Milaan en de
Zwitsers. *Magenta
Memoriaal, aantekeningenboek en dagboek van DD.,
bijgehouden te Menado en Ambon vanaf 28 april
1849 (vw ix, p. 63). Hi' hield dit min of meer re elmatig bij tot 3o december 1852 (vw ix, p. 289). In de
periode 28 januari tot 22 maart 1856 schrijft hi' of en
toe in het memoriaal (vw ix, p. 472 , 567), waarna het
tot 187o ongebruikt blijft. In de jaren na i8 7o (vw
xiv,p. 15-16) wordt het intensief vervolgd. Hi' noteerde in dit memoriaal onder meer de voortgang
van zijn boeken, zijn ideeen over *etymologie en gegevens over zijn correspondentie. De laatste notities
stammen uit 1885.
Men, Het zich verschuilen achter 'men', waardoor het
individu zelfgeen verantwoordelijkheden hoeft te
dragen, beschrijft M. als volt in de japanse Gesprekken:
` -Men... wie is dat?
-'t Is 'n dier met veel koppen. 't Voedt zich met bloemen en vruchten – (...) en 't spuwt venyn, precies anders-om als de byen die honing zuigen uit gif. Men is
yzer als-i slaat, wolk als ge 'm wilt terugslaan. Men is
de man die `r niet is. Men spreekt waar-i niet gevraagd
wordt, en zwygt waar-i wordt aangesproken. Men
schuilt in hoekj es die kleiner zyn dan hyzelf, en als ge
`m daaruit wilt halen, is-i weg.' (vw in, p. 13-14)
Menado, (Manado) residentie op het noordoostelijk
schiereiland van Celebes metgelijknamige hoofdstad op de westkust van het schiereiland aan de Baai
van Menado. Standplaats van DD. van april 1849 tot
februari 1852. De residentie bestond onder meer uit
de "Minahassa, of het zgn. Bondgenootschap van
Menado, de kleine rijken westelijk daarvan gelegen
en ten noorden van de Sangersche en Talautsche eilanden. De tinnenlanden' zijn: Gorontalo, Tondano, Kema, Amoerang, Bolan en Likoepang (voor
een beschrijving van Menado: het Tijdschrift voor Neerland's Indie, jrg. 3, dl. I, Batavia, 1840, `Statistische
aanteekeningen over de Residentie Menado', opgenomen in vw ix, p. 56-62).
DD. was ergewestelijk secretaris, vendumeester, ont-
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van er en president van de Wees- en Boedelkamer.
Hi' schreef er de bekende *`Brief aan A.C. Kruseman'. Het concept van zijn algemeen verslag over de
residentie voor hetjaar 1849 is opgenomen in vw ix
(.P
214-226). Het is getekend door de resident *R.
Scherius, met wie DD. eengoede verstandhouding
had. Hi' heeft voor de komst van Scherius nog den
maandgewerkt onder resident *A.I. van Olen en
heeft na diens vertrek enkele maanden zelf de fun ctie van resident waargenomen. Ondanks Scherius
voorstel DD. als zijn opvolger te benoemen, werd
*Brest van Kempen benoemd. De resident van Menado stond onder het bevel van degouverneur der Molukken, generaal Cleerens, zetelend op Ambon; na
diens dood in 185o nam C.M. Visser die functie over.
Uit brieven blijkt dat de periode te Menado een tijd
zonder zorgen was. De resident was ongetrouwd,
zodat het huis van DD. en Tine het middelpunt van
het sociale leven werd. DD. kocht zelfs in 185o voor
f 3000 een stuk land op een uur loopafstand van de
stad waar hi'j een huis liet bouwen, om de `drukte' te
ontwijken. Trots schrijft hi' hierover, en over het leven in Menado aan zijn broer Pieter in Den Helder
(15 januari 1851, vw ix, p. 104-112). Ook in de Max Havelaar komt herhaaldelijk zijn verblijf in Menado ter
sprake (vw I, p. 40, 42, 90-92, 330 en noot 87).
"Bayonnaise "slavernij
(Lit. P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979, p.
223-245)
Mënage a trois, Van 22 februari 1869 tot begin juni
187o woonden M., Tine (en de kinderen) en Mimi samen aan de Zuidwestbinnensingel 18 in 's-Gravenha e. Deze ménage a trois bracht rote spanningen
met zich mee. In De waarheid over Multatuli en zijn gezin (1939, p. 235 e.v.) schrijft M.'s schoondochter,
A.G. Douwes Dekker-Post van Leggelo, dat Tine
niet op de hoogte was gebracht van het feit dat
Mimi ook bij hen zou komen wonen. Dit bleek echter wel uit de indeling van het huis, die M. beschreef
in een brief aan Tine d.d. 28 januari 1869 (vw xi'', p.
3 17).
Twee maanden nadat Tine in Den Haag was gearriveerd, schreef zij aan haar vriendin "Stephanie Omboni-Etzerodt te Milaan, dat zij beter in Milaan had
kunnen blijven (vw mu, p. 447). Uiteindelijk vluchtte zij rond 1 juni 187o (voor de tweede keer) naar Italie, nadat een schuldeiser uit Frankfurt op het
Haase adres was verschenen. M. was op dat moment met Mimi in Mainz.
In Idee 1065 schrijft M.:
`Er bestaat een werelddeel dat tot nog toe z'n Columbus niet gevonden heeft. En dit is des te vreemder, omdat duizenden en duizenden voorgeven zich zoveel
moeite te getroosten om het te ontdekken. Dit werelddeel heet «de mens».' (vw vi,p. 691)
Over de etymologie van het woord mens schrijft hi'
in Idee489:

Mens,
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`Het woord mens – of mensal dan, als ge dien staart
nodig oordeelt – is van een familie met het latynse
mens=verstand. De gemeenschappelyke stamvader is
't sanskritse man, dat is: denken. Maar ik erken dat de
grondbetekenis vry algemeen verloren isgegaan.' (vw
III, p. 235)

gang met den duivel»' etc.) waarna hi' eindigt te
ze en dat hi' Merano onsterfelijk maakt door een
heel Idee aan hem te widen. 'Maar ik kan die onsterfelykheid niet toezeggen aan elken verwaanden gek
die u navolgt in onbeschaamdheid.' (vw ii, P. 491492).

*roe in van de mens
Mensenkennis, In Idee 810 schrijft M. dat niets zo
weinig op een mens gelijkt `als de wyze waarop hy
zich voordoet' Hi' vervolgt:
Tit is dan ook de reden waarom menskundigen zo
vaak gebrekkige mensenkenners zyn. Ik ben zeker dat
*Larochefoucauld [*La Rochefoucauld], *La Bruyere,
*Montesquieu en dezulken licht te misleiden waren,
omdat zy zich telkens moeten bedrogen hebben in de
toepassing van hun algemene waarheden op byzondere gevallen. De gemiddelde som der eigenschappen
van eenlingen vormt type, maar geen individu is type.'
(vw iv, p. 529)

In de Ideeen 1097-1099 maakt hi' onderscheid tussen menskunde en mensenkennis:
`Menskunde is – als aardryks-, werktuig-, ontleed-en
andere kunde een wetenschap. Waarschynlyk is zy
zelfs de moeilykst, omdat ze zich niet persen laat in 'n
van buiten te leren schoolsysteem. (...) Mensenkennis
daarentegen is 'n dagelyks voorkomend verschynsel.
men vindt haar zelfs by dieren. Ze is gewoonlyk niet
veel meer dan 'n gevolg van routin, d.i. van toegepaste
ondervinding.' (vw VII, p. 55-56)
Hij tekent hier wel bij aan dat wantrouwen niets

met mensenkennis van doen heeft: 'Alle kennis is
loffelyk'. `Daar er nu in 'n doorgaand wantrouwen
niets loffelyks ligt...' (vw vir, p. 56).
Meng-tse, (Mencius) 371-289 v.Chr., een van de grootste volgelingen van Confucius (552,-479 v.Chr.). `Zijn
boeken bevatten evenveel schoons als de bijbel', en
vooral `veel minder lelyks, d.i. uit 'n oogpunt van zedekunde', schrijft M. in Idee 925 (vw iv, p. 670).

Mercurius, Romeinsegod van handel en winst,
vriend van de reizigers en vooral van de kooplieden.
In de Griekse mythologie is hi' Hermes genaamd.
Hi' wordt afgebeeld met vleugels aan zijn hielen.
In hetgedicht '"Mijn schaatsen', dat DD. in zijn
jeugd schreef, komt Mercurius als `mercuue voor:
"t vertelsel bij de ouden dat vroeger Mercuur/Met gevleugelde hiel had gevlogen,/Het make in een dichtstuk dan beter figuur,/'t Kwam welligt te pas bij zijn
GodennatuurAk zeg u, 't is schandlijk gelogen./En
als ik geleefd had bij Griek en Romein/Het zouden
geen vleugels maar schaatsen dan zijn.' (vw yin,p. 52)

Merkus, Pieter-, Naarden 1787 – Soerabaja 1844, vertrok in 1815 na zijn rechtenstudie in Leiden (18031808) naar Indict, waar hi'j hoofdkommies aan de
Algemene Secretarie, adjunct-secretaris-generaal
(1817),procureur-generaal bij het Hooggerechtshof
(1818), advocaat-fiskaal bij het Hoog Militair Gerechtshof (1819), algemeen secretaris (1821), gouverneur van de Molukken(1822), president van het
Hoog Gerechtshof (1828) en raad van Indict (1829)
werd. Hi' verzette zich vruchteloos tegen gouverneur-generaal *Van den Bosch en het door hem ontwikkelde en ingevoerde "Cultuurstelsel. Na een
verlofperiode in Europa, werd hi' in januari 1839 regeringscommissaris op de Westkust van Sumatra.
In mei 1840 volgde hi' gouverneur-generaal De Eerens eerst tijdelijk, en later definitief op. Hi' behield

deze functie tot aan zijn dood. ironischgenoeg bereikte het Cultuurstelsel juist onder zijn bestuur de
hoogste bloei.
Merkus benoemde DD. in juli 1842 tot `controleur
van de tweede klasse voor de dienst ter Westkust
van Sumatra' (vw \Till, p. 95; cf Max Havelaar vw I, p.
176; *Natal). In oktober 1843 ging hi' accord met het
ontslag van DD. door Michiels ("kastekort).

Merano, In Idee 297 schrijft M. dat hi' een brief van
een zekere Merano heeft ontvangen, waarin deze
door M. ingelicht eist te worden omtrent diens gedrag en karakter. De briefschrijver, die van zichzelf
zegt een christen te zijn, dreigt overal kwaad te spre- Merveilleuse, onder het Directoire(1795-1799) de
ken van M. als die zijn brief onbeantwoord laat. M.'s
naam voor een elegante, excentrieke figuur.
sarcastische reactie:
"incroyables
`Daar ik nu bevreesd ben voor 't kwaadspreken van
dien christen, durf ik hem niet zonder antwoord laten, en daarom zeg ik ja op alles wat-i vraagt. Ach ja,
myn beste Merano, ik ben zo slecht. Maar, eilieve, vertel 't niet over. Want, zietge, 't zou toch jammer wezen, als die arme Nederlandse onderdanen daarginder
by voortduring werden weggeroofd, omdat ik niet zo
braaf ben als gy.'

Vervolgens somt M. zijn zonden op (`Ik verleid drie
meisjes in 't uue, `ik smoor ongeboren kinderen tussen de kopy van m'n Ideeen', qk heb «verboden om-

Meskendorff, Hendrik Roelof-, Weesp 1805
s-Gravenhage 1865, tweede onderwijzer aan –5 de Bijzondere School der tweede klasse aan de Fluwelen

Burgwal 56 te Amsterdam. In 1858 werd hi' kostschoolhouder te 's-Gravenhage. DD. kreeg in zijn
jeugd les van Meskendorff op wie hi' bijzonder gesteld was. Ook na zijn schooltijd onderhield hi' nog
contact met hem.
De indeling `tweede klasse', was gemaakt op grond
van het te betalen schoolgeld, dus gebaseerd op de
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welstand van de ouders. De leerling DD. was daarmee geplaatst in de kring der tescheiden burgerij',
een groep die rond tien procent van de Amsterdamse bevolking omvatte P. van 't Veer, Het Leven van
Multatuli, 1979, p. 33).
Hetpersonage `M'sieu Willaire' uit de Ideeen 214,
215 en 38o (vw II, p. 423-425 resp. p. 549-550) is wellicht op Meskendorff gebaseerd. Deze `fransche
M'nsieur' komt ook ter sprake in zijn `Levensbericht'(*De Portefeuille), waarin hi' schrijft Meskendorff na zijn twaalfde jaar nog slechts een- of tweemaal(in 1853) te hebben ontmoet (vw )(xi, P . 349).
(Lit. Eep Francken, De veelzinnige muze van E. Douwes
Dekker, Amsterdam, 1990, p.19-2.8)
Meslier, Jean-0663-1733, geb. in Rdthel in de Champagne als zoon van een wever. Hi' werd pastoor te
Etrdpigny en Balives in de Franse Ardennen. Hi'
ld als vriend van de boeren en werd door studie
go
gaandeweg aanhanger van een consequent materialisme en een agrarisch communisme. In een omn zij dood naliet,
nuscript,
dat hi' bij
vangrijk
ma
bekritiseert hi' het geloof en uit hi' atheIstische
denkbeelden. Onder de titel Le Testament deJean
Meslier maakte Voltaire in 1762 delen van het manupt openbaar. Aan het slot voegde Voltaire er wel
scr
een deTstischegeloofsbelijdenis toe. Het gehele
handschrift werd voor het eerst in 186o-1864 door
R.C. Meijer ("d'Ablaing van Giessenburg) in 3 delen
gepubliceerd (advertentie, vw xi, p. 406). Ruim een
eeuw later verscheen het te Parijs onder de titel Oeuores complEtes (1970-1972). M. verwijst in een noot bij
Hee482 naar de uitgave van d'Ablaing van Giessenburg en schrijft over deze uitgave:
"t Is een litterarische en antitheologische curiositeit.
(...) Ook als historische bydrage is dat Testament belangryk, wyl daaruit blyken kan wat er in sommige gemoederen omging, voor 't uitbreken der Franse
Revolutie. 0, wanneer eens al onze dominees zo'n uitersten wil nalieten!' (vw iii, p. 415)
Mesmer, Franz. A.-, 1734-1815, Oostenrijks arts,
grondlegger van het magnetisme. *Waarheid in
le ende
Meteren, Emanuel van-, Antwerpen 1535 – Londen
1612, geschiedkundige, koopman en consul van de
Nederlandse kooplieden in Londen. Hi is bekend
geworden als de eerste serieuze geschiedschrijver
van de strijd tussen de Nederlanden en Spanje. Uit
documenten en gegevens die hi verzameld had,
stelde hi'j een verhaal samen, dat buiten zijn weten
in het Duits en Latin verscheen. In 1599 besloot hi
het werk in het Nederlands te laten verschijnen onder de titel Belgische ofteNederlantsche historie van onsen
tOden. Het maakte direct veel indruk, maar wekte ergernis op bij de Staten-Generaal, die meenden dat
enkele hooggeplaatste personen in het boek beledigd werden. Het boek werd tijdelijk verboden,
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waarna depredikanten een herdruk jarenlang teen
wisten te houden. In 1608 verscheen een bewerkte
tweede druk, getiteld Commentarien ofte memorien van
den Nederlandtschen Staet, handel, oorloghen ende geschiedenissen. Deze uitgave verscheen zonder octrooi van
de Staten;• de naam en plaats van de drukker in het
impressum zijn fictief. Na Van Meterens dood verscheen er in 1614 een nieuwe druk die door de Staten
nagezien en veranderd was. Deze druk in twee delen kreeg de titel Historie der Nederlandschen ende haerder Na-buren oorlogen ende geschiedenissen tot den 'are
1612. De laatste druk van het boek dateert van 1786.
M. schrijft op 4 augustus 1875 aan P.A. Tiele:
`Dank voor de mededeelingen over V. Meteren. Ei,
hebben Heeren Staten daarin iets laten veranderen?
Wel, dit is 'n kostbare bydrage tot de kennis der regeerings beginselen van die dagen. Wie de Geschiedenis met aandacht leest, loopt gevaar 'n menschenhater
te worden. Hoe veelgeknoei, hoe weinig schoons.' (vw
XVII, p. 766)
Metternich-Winneburg, Clemens W.L., prins
von-0773-1859, Oostenrijks minister van 1809 tot
1848. Tijdens het Weense congres (1814-1815), waar
de verdeling van Europa na Napoleons val werd beslist, speelde hi' een hoofdrol. Ook *Talleyrand-Pdrigord was hier nauw bij betrokken. M. noemt beiden
in de Causerieen (vw iv, p. 229), waarin hi' schrijft dat
hi' als 9-jarige 'on en de nieuwe verdeling van Europa uit zijn hoofd moest leren. Dit wilde maar niet
lukken, `schoolblyven' was het gevolg.

Mettray, naam van een inrichting bij Eefde, onder
Gorssel, die in 1851 gesticht werd door W.H. Suringar. De inrichting werd genoemd naar het dorp Mettray in Frankrijk, waar zich een landbouwkolonie
voor verwaarloosde jongens beyond.
In noot 185 4881) bij de Max Havelaar noemt M. "Duymaer van Twist als erevoorzitter ervan (vw i,p. 373).
Kets-Vree schrijft in Naar geannoteerde uitgave van
de Max Havelaar (1992, dl. ii, p. 168) dat Duymaer van
Twist nooit erevoorzitter isgeweest, maar dat hi' in
deperiode 1858-1883 wel enkele bestuursfuncties
heeft bekleed.
Mettrie, Julien 0. de la-, "Lamettrie, Julien 0. de
Me boom Louis Susan Pedro-0817-1874, geb. te
Emden, theoloog. Hi' werd in 1854 de eerste vrijzinnige predikant te Amsterdam en als zodanig woordvoerder van de "modernen. In deperioden 18501856 en 1862-1867 was hi' redacteur van het tijdschrift De Evangeliespiegel. Verder schreef hi' Het Leven
vanJezus (3 dln., 1853-1861). M. schrijft over dit boek
in Idee435:
`men leze Dr Me booms moderne wonderverklaring,
waarvan 't volgend proefje:
Het veranderen van water inn is zo moeilyk niet
als 't schynt. Elke druif bevat immers zOveel delen wa-
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ter, die later inn overgaan. Het kunstje komt dus
eenvoudig hierop neer, dat jezus de wynwording ietwat versnelde... (...) En voor zulke wyshedens worden
de Meybomen betaald!' (vw ii, p. 636)
In de Minnebrieven schrijft een `oom': 'Lees Me
boom over de wonderen, dan zultge zien dat het
geen wonderen zyn.' (vw II, p. 62.). In Idee 271 bespreekt M. een prospectus van het tijdschrift De
Evangeliespiegel, waarin Me boom uiterst zelfingenomen verklaart `dat alles wat men tot nog toe van 't
Evangelie verteld heeft, eigenlyk maar gekheid is'
(vw II,. 465).

Me de Elise van der-9 1834-1909, dochter van de
armlastige Willem van der Me de. Zij reageerde in
juni 1854 op een huwelijksadvertentie van *Carel S.
van der Pool, een kennis van M. Deze hielp Van der
Pool bij het zoeken van een echtgenote. Na haar reactie toog M. naar haar woonplaats Voorburg om inlichtingen over haar in te winnen. Zij had geschreven dat zij een lee dochter van een Indische heer
was. In Voorburg kende echter niemand haar. M.
schrijft Van der Pool dat zij wellicht `een beetje gejokt heeft' (wsch. juni 1854, vw Ix, P . 345; zie ook de
volgende twee brieven waarin M. verslag uitbrengt
van zijn onderzoek, vw ix, P . 345-349).
Elise `jokte' inderdaad: zij was niet de lee dochter
van een Indisch heer, maar de maitresse van de
schatrijk gepensioneerde resident van Rembang,
jhr. Otto C. Holmberg de Beckfelt. Twee jaar later
zou zij met hem trouwen.
Als 'hupse weduwe' speelt zij een rol in P.A. Daum,
Uit de suiker in de tabak (feuilleton 1883-1884).
(Lit. Paul van 't Veer, `Een Haagse cocotte in de Indische literatuue, in: Hollands Maandblad nr. 6-7, 1978,
P. 45-48; P. van 't Veer, Het leven van Multatuli, 1979,
p. 275 en noot; J. Kortenhorst, 'Eduard Douwes Dekker in Den Haag', in: Die Haghe,1969, p. 81-90)

Meyer, Hendrik Arnold-0810-1854, overl. te Soerabaja, zee-officier bij de Nederlandse marine, romantisch dichter. Onder invloed van Ossian, Scott en
Byron schreef hi' de verhalende gedichten De Boekaflier (184o) en Heemskerk (1848). In 1847 verschenen
zijn Verspreide Gedichten en in 1861 zijn V erzamelde Gedichten.
In Wijs tnij de plaats citeert M. enkele reels uit Me
ersgedicht `Vaarwel aan Java' (vw I, P. 498).

Meyer, Jonas Daniel-0780-1834, rechtsgeleerde en
advocaat te Amsterdam, dal van de samenstellers
van de Grondwet van 1814. In Over Specialiteiten
noemt M. hem als bekend `rechtsman' samen met
"Cujas, *H. de Groot en *Die huffs in zijn bewering
bodat veel advocaten uitspraken van voor an
ven de feiten stellen (vw v, p. 589).

'
van Giessenburg,R.C.
Meier R.C.-, "dAblaing
Me
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Meyners, Willem H.J., graaf d'Estrey-0829-1897,
geb. te 's-Gravenhage, erfde in 1852 de titel graaf
d'Estrey van een familielid uit Aix. Vanaf 1849 was
hi' woonachtig in Frankrijk waar hi' medewerker
was van diverse kranten en tijdschriften. Vanaf1878
of hi'het tijdschrift A nnales de l'Extreme Orient uit.
g
"C. Busken Huet maakt in zijn overzicht van de Nederlandsche Tijdschriften in 1878 gewag van de A nnales:
`Dit tijdschrift bevat een doorgaande hulde aan Nederlandsegeleerden en aan Nederlands werk in Indie. Hetgeeft een overzicht van het leven o.a. van
Prof. Veth en Dr. Cohen Stuart'. In zijn tijdschrift
vestigde Meyners onder meer de aandacht op de Nederlandsch-Indische afdeling van de Wereldtentoonstelling in Paris. Verder publiceerde Meyners
An English man in P aris, waarin hi' suggereerde dat
M.'sparabel uit Idee 79-81 (vw ii, p. 326-32.7) bedacht
was door de Franse letterkundige *Ernest Renan
(zie G. Busken Huet in De Amsterdammer van 22 mei
1897).
Op zo november 1874 vroeg Meyners vanuit Parijs
schriftelijk toestemming om De Modeme Judith en
Huwelijk in Indie van *Mina Kriiseman in het Frans te
vertalen. Van die vertaling is niets gekomen, noch
van een vertaling van werken van M., aan wie hi'
eveneens in november 1874 schriftelijk toestemming vroeg om diens werken te vertalen.
M. citeert in een brief aan G.L. Funke van z8 november eenpassage uit deze brief en vraagt of Funke
reeds toestemming heeft gegeven (vw xvii, p. 140).
Funke antwoordt hem twee dagen later dat een
dergelijke toestemming strikt genomen niet nodig
is en voegt hieraan toe: laat hem daarom vrijelijk
zijn gang gaan; hoe meer vertalingen, hoe beter!'
(vw xvii, p. 154). Men vernam vervolgens niets
meer van Meyners, totdat hi' in 1888, na M.'s en
Funkes overlijden, een vertaling van de "Geschiedenissen van Gezag uit de M innebrieven publiceerde – evenwel zonder M. als auteur ervan te vermelden. Deze Geschiedenissen werden als `Lègendes orientales d'aprês le manuscrit arabe d'un
auteur inconnu' geplaatst in de Nouvelle Revue van 1
augustus.
Naprotest van Mimi bij de redactrice van de Nouvelle
Revue, Juliette Adam, antwoordde deze dat Meyners
zich verist had. Van een werkelijke rehabilitatie
van M. was echtergeen sprake. Pas in de publikatie
in Meyners A nnales negendes de Multatulr, nov.
1888) werd M. als auteur ervan opgevoerd. In 1895
werden de `Legendes de Multatuli' in de Revue desRevues (15 december) nogmaals herdrukt.
Mimi deelt mee dat Meyners in de publikatie van de
`L6gendes Orientales' in zijn Annales in een noot vermeldde de betreffende stukken enkele jaren geledengelezen te hebben in een Duits tijdschrift, en
dat M. waarschijnlijk de auteur is. Meyners zond dit
nummer aan Mimi met de mededeling dat hi' het
gelezen had in De Rundschau van ca. 15 jaar geleden.
Mimi ontdekte dat dit tijdschrift toen nog niet be-

MICHELANGELO — MILL

310

stond en dat ook in latere jaargangen geen vertaling

den Bosch n.a.v. enige opmerkingen over het casino

van de Geschiedenissen van Gezag voorkwam. Zij

te Homburg:

vermeldt dat ook M. Berdenis van Berlekom enprof.
M.I. de Goeje in

De Nederlandsche Spectator (1888, nr.

45) tot dezelfde conclusie gekomen waren (Brieven
WB X, p. 32-33).
In november 1893 en april 1894 plaatste Meyners in
samenwerking met J. Pee enkele in het Frans vertaalde fragmenten van
359 en p.

`Enparenthese, ik heb veel opmerkingen gemaakt
over spel, spelers, kans, fatsoen, eer, - allerlei. 't Is een
mikrokosmos, zoo'n bank, en ik zou waarlyk te Hornburg willen wonen om levende modellen by de hand
te hebben, - mits ik zelf maar niet hoefde meétedoen.'
(vw xi, p. 584)

Vorstenschool in Le Rhea (P. 346-

210-216). In 1894 publiceerde J. Pee het

artikel 'De «Geschiedenissen van Gezag» in Fransche vertaling van H. Meyners d'Estrey' in het

Neder-

landsch Museum (dl. xxxix, p. 227).

Milaan, woonplaats van Tine en de kinderen in de pe9
Zijwerden in Milaan door de fam.
riode 1866-186.
"Omboni-Etzerodtgeholpen. Tine en Nonnie namen in 1868 hun intrek in het internaat Le Comte-

Vigo (Via di Rugabella), Edu ging bij de fam.
Michelangelo Buonarroti, Caprese 1475 - Rome
1564, Italiaans beeldhouwer, bouwmeester, schilder
en dichter. Hi' wordt beschouwd als de grootste

Omboni logeren. In 1868 verhuisden zij naar een appartement aan de Bastioni di porta Garibaldi, no. 1.
In 1869 vertrokken zij naar Den

Haag.

kunstenaar uit de Italiaanse renaissance. In een noot
bij Idee

819 noemt M. de `meesters' Michelangelo,

Militaire opleiding, In Idee 947 schrijft M. dat de

"Rafael, *Rubens en *Rembrandt in een betoog over

meeste helden uit de vaderlandsegeschiedenis geen

schilderkunst. Hi' stelt daarin dat het navolgen van

militaire opleiding hadden genoten, maar '

de `meesters' en de `scholen' in de schilderkunst

personen' waren die beroepen in de burgermaat-

niet de ware kunst oplevert. Hiertoe is namelijk

schappij uitoefenden. Hi' noemt in dit Idee het mili-

poezie nodig, d.i. het scheppingsvermogen van de

tarisme `een leerschool van lafhartigheid' (vw vi, p.

kunstenaar. Over het werk van deze meesters

142).

civiele

schrijft hij:

beroemde mannen hebben meermalen foeilelyke din en voor den dag gebracht, om nu niet te
spreken van de byna doorgaande geesteloosheid van
hun werk!' (vw iv, p. 701-702)
`die al te

Militaire Willemsorde, ridderorde die in 1815 in esteld werd voor moed, beleid en trouw in de oorlog.

M. verbaast zich in een noot bij Over Specialiteiten
over de stompzinnigheid van zeventig kamerleden
`die lang en breed zitten te redeneren over reklames

Michiels, Andreas Victor-0797-1849, geb. te Maastricht, militair, nam deel aan de slag bij Waterloo.
Hi'j vertrok in 1816 naar Nederland-Indie, waar hij
tegen "Dipo Negoro streed en commandant op Sumatra's Weskust werd. Hi'j nam met Cochius in 1837
"Bondjol in, en maakte een eind aan de Padri-oorlog
("Padri). In datzelfde jaar werd hij civiel en militair
gouverneur van Sumatra's Westkust. Hi' bleef dit
tot 1848. Onder zijn gezag werd "Singkel en de gehele kust ingenomen. In 1849 sneuvelde Michiels als
generaal-majoor bij de nachtelijke overval van het

willemsorde':
` Ze bedoelden reklamatien [opeisingen, rechtmatige
aanspraken], natuurlyk. Dat men zich vergist is begryelk. Wien overkomt dit niet? maar dat er onder die
p
uitverkorenen geen enkele was die zo'n plompe vergissing opmerkte, komt me ergerlyk voor.' (vw v, p. 675)

[=terugvorderingen] inzake: militaire

Mill, John Stuart-, Londen i8o6 - Avignon 1873, Engels wijsgeer en liberaal staathuishoudkundige.
Van 1853 tot 1858 was hij ambtenaar van de En else
Oostindische Compagnie, van 1865 tot 1868 was hij

bivak Kasoemba dieplaatsvond tijdens de derde ex-

lid van het Lagerhuis. Zijn economisch hoofdwerk

peditie teen Bali.

is

wege diens "kastekort, waarna deze een jaar lang

Principles of political economy with some of their applications to socialphilosophy (1848).
In Over wyen arbeid noemt M. de economen die `onze

`eerloos' te *Padang doorbracht. Hi' stelde een ge-

geleerden en kamerleden van denkbeelden voor-

rechtelijk onderzoek in en werd hierdoor DD. ' s eer-

zien', spottend 'de Stuart Mill's' (vw ii, p. 292). Ver-

stegrote viand.

der noemt hij hem herhaaldelijk als den van de

Michiels schorste DD. als controleur van Natal van-

In de

Max Havelaar werd hij getekend als generaal

*Van Damme.

auteurs die te pas en te on as geciteerd worden Ma-

Idee

Microkosmos, titel van een hoofdstuk uit de Millioenen-studkn (vw v, p. 267 e.v.) De speelbank laat hierin de wereld in het klein zien: de wijze waarop
mannen en vrouwen met elkaar in contactproberen
te komen, waarbij de kleding van de vrouw een grote rol speelt ("Rattazzi-Bonaparte Wyse).
Al op

5 aril 1866 schreef M. aan R.

607 (vw iv, p. 356). In
1075 schertst hij dat Stuart Mill `zo ryk is aan

ven aan bronnen), bijv. in Idee

.A. Kallenberg van
.A.

oorspronkelyke ideeen als *Holloway aan pillen' en
even verderop spot hij:

`Stuart Mill zegt er niets van, en dus kan ik maar gissenderwyze spreken, omdat het 'n Hollander niet voegen zou 'n denkbeeld te hebben dat niet gestolen is
van 'n opgehemelden vreemdeling.' (vw vi, p. 729)
In een noot bij Idee 1093 constateert hij dat de 'vogue
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van Stuart Mill in hoedanigheid van citeerkosmetiek aan 't dalen is' in het voordeel van *Taine,
"Spencer 'en nog 'n paar nieuwe snufjes van den
dag' (vw vii, P . 334).
*Chose "Lodewijk xviii "Quinet "Schulze-Delitzsch
Millingen, Kamp van-, kamp ten zuiden van het Uddelermeer op de Veluwe waar jonge legerpaarden op
kracht werdengebracht. M. noemt het kamp in Idee
527 (vw III, P. 346).
Millioenen-studien, feuilleton van M. dat van5 mei
tot 29 juli 1870 in Het Noorden verscheen. Deze bijdragen waren aanvankelijk opgezet als deel i van de rubriek langs velden en we en, Reisindrukken van
Multatuli', die in dit dagblad voor onbepaalde tijd
zougaan verschijnen. Het dagblad staakte echter
plotseling de rubriek. In 1870 publiceerde De Locomotief onder de titel `Uit Multatuli's leven' eengedeelte
van de Millioenen-studien ("De Locomotief).
Tussen 1871 en 1873 werden de bijdragen in vier afleveringen onder de titel Millioenen-studien, in boekvorm uitgegeven bij "J. Waltman Jr. te Delft. In het
voorbericht bij deze uitgave schrijft M. dat Het N oorden zijn bijdragen niet langer plaatste `omdat de lezers van die courant, volgens de verzekering van de
redactie oer niets van begrepen»'. `Ik hoop ditmaal
gelukkiger te zyn', voegt hij hieraan toe (vw v, p. 9).
In Idee 810 schrijft hij over het afbreken van de rubriek dat het `een duidelyk blyk [is] dat ik de kunst
niet versta my behoorlyk uit te drukken. Daarop
moet ik my dus toeleggen' (vw Iv, p. 529).
Vooral de voltooiing van het boek heeft M. veel moeitegekost, gelet op het feit dat het pas gepubliceerd
werd nadat inmiddels zowel de vierde als de vijfde
bundel Ideeen verschenen waren. De volledige Millioenen-studien zijn dus geschreven tussen april 1870
en september 1873. Ze zijn opgenomen in vw v, p. 7-324.
Tijdens M.'s leven verscheen bij J. Waltman Jr. een
tweede druk in 1878. Vertalingen kwamen pas na
zijn dood uit: in 1899 verzorgde Alexandre Cohen
een Franse vertaling, in 190o en in 1902 verschenen
Duitse vertalingen van resp. Wilhelm Spohr en Karl
Mischke.
De auteur wordt aan het begin van het verhaal door
Fancy door het valluik van de bouwval van de "Sonnenberg in de die to geworpen (als in een bellevaart), waar hij terechtkomt bij de kobolden en
" gnomen in het onderaardse rijkvan keizer Adolf
van Nassau ("Adolf van Nassau 1). Hi' heeft veel geld
nodig voor het bezoldigen van onderwijzers in natuurkunde, het wegruimen van rivierdijken, het uitwissen vangrenzen enz. Aan Adolf vraagt hij hem
door degnomen te laten onderrichten in de kansberekening. De grondige analyse van een speelbank en
haar bezoekers, als afspiegeling van de hele maatschappij ("microkosmos), vormt de kern van de Millioenen-studien . M. toont aan dat de speelbank met
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vaste reels werkt die ieder kent. Handelingen op
de beurs of in de handel – als beeld van de maatschappij zelf, de macrokosmos – zijn veel onzedelijker, aldus tracht hij duidelijk te maken in de
hoofdstukken 'Vieux-Delft' en `Foei!'. Daarnaast bevat het boek allerleigeestige zijsprongen over `vrag
en van de dag'. In het laatste hoofdstuk komen alle
personages uit de vorige hoofdstukken op de schrijver of om hem rekenschap te vragen en hem verwijten te maken, waarop ter afsluiting een nieuw
miljoenenplan ontwikkeld wordt: advertenties op
treinbiljetten radvertenties op spoorkaartjes). Dit
werd het moeizaamgevonden slot van het boek. M.
aarzelde zelfs met hetprijsgeven daarvan uit angst
dat anderen zijn plan zouden overnemen (cf. brief
aan G.L. Funke van4 september 1873, vw xvi, p. 156157).
Verleende in de Minnebri ev en Fancy een intuItief inzicht de maatschappelijke problemen, in de Millioenen-studien is het "Logos die het berekenbare bewijs
van valse moraal en hypocrisie in de maatschappij
geeft. De auteur, voor wie Logos en Fancy nu samenvallen, kan door het `practische' spoorwegplan deze
misstanden wellicht verbeteren.
Een beoordeling van Millioenen-studien door *J. Versluys in Het Schoolblad van 23 november 1873 (vw xvi,
p. 306-31o) beantwoordde M. met een dankbetuiging onder de titel `Geen anti-kritiek', die op 9 december 1873 in datzelfde tijdschrift verscheen (vw
xvi, P. 336-340):
`De door dien heer gemaakte aanmerkingen zullen
my, by herdruk, welkome stof leveren tot een nieuw
hoofdstuk. Ik ben hoogmoedig genoeg, om my vereerd te achten door zyne terechtwyzingen, en het doet
my leed dat de beschikbare ruimte hem niet toeliet
uitvoeriger te zyn' (vw xvi,. 336)
Aan Versluys schrijft M. verder:
Vat bedoelde dan de auteur met die MillioenenStudien? Och, misschien 'n bydrage tot de waarheid
dat «alles raakt aan alles.» Cyfers aan poezie, 't
(zoogenaamd) lage aan 't (zoogenaamd) hooge. 't Is
me waarachtig onmogelyk m'n opmerkingen te
splitsen in «logien.» Taal, botanie, geschiedenis,
poezie, alles raakt aan elkaar.' (3o november 1873, vw
xvi, p. 321)
In Idee989 (vw vi, p. 230) reageert M. op een (anonieme) recensie van de eerste aflevering van de Millioenen-studien in de NRC van31 december 1871 (vw xiv, p.
672). De auteur prijst in deze recensie de stijl en het
vernuft van M. die menig bladzijde tot een juweeltje' maken, maar levert kritiek op diens opmerkingen over de politiek, die `gelukkig in noten onder de
tekst' staan. Verder schrijft hij over m.: `Scher kan
zijn geest zijn, dol kan hij doorslaan, dwaas kan hij
redeneeren – maarprettig, vermakelijk, boeiend is
hij altijd'. M. reageertcynisch op de zinsnede `dol
kan hij doorslaan' en op de kritiek op zijn passages
die over depolitiek handelen.
*De Locomotief *Demmin
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(Lit. R. Leroy, `De structuur van «Millioenenstudien»', in: Tijdschrift voor levende talen, jrg. 28, 1962, p.
405-409; Peter King, Multatuli, New York,1972, p.
117-128; Eep Francken, De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker, Amsterdam, 1990, p. 231-239)
p
M.F.C.
Mimi, *Hamminck Scheel,

Minahassa, de-, of het Bondgenootschap van Menado, het noordoostelijk deel van het noordelijke
schiereiland van Celebes, behorend tot de residentie
Menado, met vruchtbaregrond en een grotendeels
christelijke bevolking. DD. was van 1848 tot 1852 secretaris van de hoofdplaats, *Menado. Op 1 april 1851
stelde hij, namens de resident van Menado, "Scherius, eenproclamatie op die gericht was aan alle 'Inlandsche ingezetenen der Minahassa'. Het stuk
werd in 1878 gepubliceerd op de voorpagina van het
Soerabaiasch Handelsblad (z5 oktober 1878; vw Ix, p.
201-205). "C. Vosmaer herdrukte het in zijn rubriek
`Vlugmaren' in De Nederlandsche Spectator (26 april
1879; vw xix, p. 935).
In dezeproclamatie wordt aangekondigd dat
vanafjanuari 1852 de bevolking niet langer verplicht is haar rust voor een vastgestelde lage prijs
aan het Gouvernement te verkopen; zij kan de rust
vrij op de markt brengen. De bevolking wordt
tevens aangeraden ook andere voedingsmiddelen
tegaan verbouwen. De Hoofden worden opgeroeP en hun onderdanen van de noodzaak van de hier
gegeven adviezen te doordringen. De publikatie
kan beschouwd worden als inspiratiebron voor

1872 'verschlimmbesserte' hi' in een noot bij dit idee
Mingo tot Main and (vw II, p. 679).
Hildebrand(ps. van *Nicolaas Beets) leert in zijn Camera Obscura (1839) zijn neef Stastok 'als geen groot
Mingo' kennen. De 16e druk van 1886 – en alle latere
drukken – vermeldt de variantlezing de schrijfwijze
Mingaud. In Hildebrands Na VilftigJaar. Noodige en
overbodige ophelderingen van de Camera Obscura. 2e, Geheel herziene druk (1888) is een uitgebreide noot over
deze figuur opgenomen; enkele van de daarin vermelde biografische gegevens verschillen echter van
die in bovengenoemde Woordenschat.
Op Hildebrand na even bovengenoemden als juiste schrijfwijze: min o, zijnde een benaming voor een
uitstekend biljartspeler, vooral in de spreekwoordelike uitdrukking: '(nog) geen root mingo zijn'.
J.G. Frederiks onthult in het tijdschrift Noord en Zuid
(1885) minder aangename details uit het leven van
Francois Mingaud.

Ministeriele verantwoordelykheid, In Idee 451
noemt M. de ministeriele verantwoordelijkheid een
leugen; de ministers zijn weliswaar `zedelyk verantwoordelyk', maar onschendbaar. H i' noemt de
ministeriele verantwoordelijkheid 'Onzin':
`Heeft *Van Maanen de kosten betaald van den tiendaagsen veldtocht? Zullen de ontelbare ministers die
oorzaak zyn van 't toekomstig verlies onzer bezittingen in Indie, een nieuw Insulinde weergeven aan Nederland? Zullen zy voorzien in 't equivalent van een
nieuw batig saldo? In een nieuwe koffie- en suikervrachtvaart? (...) Wie of wat waarborgt dat de fondsen

nu worden toegestaan, beter resultaat zullen ople-

Havelaars "Toespraak tot de Hoofden van Lebak in

die

de Max Havelaar. Enige woorden uit deze proclamatie •
`Spreekt dus met uwe ondergeschikten, gelijk ik thans

veren? Als over tien jaar het tegendeel blykt, zal de tegenwoordige minister ver te zoeken wezen, zoals nu
z'n voorgangers. Welke minister zal de ellende boeten

tot u spreek, liefhebbend, maar nadrukkelijk. Moe-

of herstellen, waaraan 't Volk ten prooi is? (...) Enquete

digt ze aan te doen wat ik gezegd heb. -Let er gedurig

in de Tweede Kamer? Eilieve, de leden dier Kamer zyn

op of het geschiedt-vermaant de nalatigen, prijst de
vlijtigen en vooral:

gaat goed Mir. Zoo zal uw welvaart

immers juist de personen met wier hulp de mininster
staande blyft. Zodra hy in die Kamer de meerderheid

toenemen met die der bevolking.-Zoo zult gij hoe lan-

verliest, treedt hy af, trekt zich terug en is vergeten.

ger hoe meer inzien, dat er geen grooter geluk is, dan

Het zou een curieus ding wezen die Kamer te horen

eluk te even, dat de rijkdom van een hoofd bestaat in
g

vonnissen over de daden van 't laatstafgetreden minis-

de tevredenheid zijner onderhoorigen! Zoo zult gij

terie. Maar daartoe komt het nooit, want de lieden du

rustig leven, kalm sterven, en lang na uwen dood zul-

jour hebben 't zo druk met vasthouden aan 't gezag

len duizenden uprijzen. Dat vertrouw ik van u!!!' (vw

van heden, dat ze meestal geen tyd hebben om de fou-

Ix, p. 205)

Mingaud, Francois-, (M. spelt Mingo) Cail (of Vauvert)1774 – Rotterdam 1847, bekend Frans biljartvirtuoos en auteur van NobleJeu de Billard. Coups extraordinaires et suprenans qui ont fait l'admiration de la majeure partie des souverains de l'Europe. Executes par
MINGAUD, ancien capitaine d'infanterie au service
de la France, (Brussel: Jobard; heruitgave in het Enels in 1835; gegevens ontleend aan de Woordenschat
g
van Taco H. de Beer en E. Laurrillard,1899).
In Idee 133 (1862) gebruikt M. de naam Mingo voor
een Haarlems biljartclub-president (vw II, p. 350); in

te behandelen.' (vw in, p.
131)
In Pruisen en Nederland betoogt hi' dat er geen ver
woordelijke ministers in Nederland zijn; wellicht
`over een seizoen, over een maand, over een week,
morgen mischien, zyn die heren weer afgetreden'.
"j. Bosscha wilde in zijn publikatie de ministers die
schuldig zijn aan de slechte toestand van de verdedigingsmiddelen, `niet verbitteren door verwytingen'.
M. reageert:
`Hoe, 't Volk zou nooit verhaal hebben op de personen
ten en misdaden van gister

die't verwaarloosden, bedierven, verraadden misschien? (...) Niet-verbitteren door verwytingen! Maar
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ik, die goed handelde, ik word wel verbitterd door verwyt, hoo p, smaad, door laster zelfs, en men zou fluwelen handschoentj es moeten aantrekken om hen aan to
roeren die kwaad deden, die misdadig waren?' (vw Iv,
P. 57-59)
Ministeries sedert degrondwetherziening van
1848:
Ministerie-De Kempenaer-Donker Curtius, 18481849, afgetreden wegens gebrek aan overeenstemming tussen de meerderheid der Tweede Kamer en
het Kabinet.
Eerste Ministerie-Thorbecke, 1849-1853, afgetreden
wegens Aprilbeweging ("J.R. Thorbecke).
Ministerie-Van Hall-Donker Curtius, 1853-1856, afgetreden wegens moeilijkheden in verband met de
oplossing van het Onderwijsvraagstuk ("duitenplatery)
Ministerie-Van der Brugghen, 1856-1858, afgetreden
wegens verwerping van de wet omtrent belasting op
hetpersoneel.
Ministerie-Rochussen-Van Bosse, 1858-1860, afgetreden wegens verwerping door de Eerste Kamer van
het spoorwegconcessie-ontwerp (*Van Bosse "Rochussen).
Ministerie-Van Hall-Heemstra, 186o-186i, afgetreden wegens interne meningsverschillen over het Koloniale vraagstuk in het Kabinet. ("..
F A van Hall)
Ministerie-Van Zuylen van Nyevelt-Loudon, 1861.1862, afgetreden wegens vermindering van het
hoofdstuk `Onvoorziene Uitgaven' (*Van Zuylen
van Nyevelt "Loudon).
Tweede Ministerie Thorbecke, 1862-1866, afgetreden wegens onenigheid over de vaststelling van het
Strafwetboek in Indie bij wet of besluit ("J.R. Thorbecke).

Ministerie-Fransen van de Putte, februari-juni 1866,
afgetreden wegens het door de Tweede Kamer aangenomen amendement-Poortman op de Cultuurwet ("Fransen van de Putte).
Ministerie-Van Zuylen van Nyevelt-Heemskerk
Azn., 1866-1868, afgetreden wegens verwerping van
de Begroting van Binnenlandsche Zaken door de
Tweede Kamer(*Van Zuylen van Nyevelt "Heemskerk Azn.).
Ministerie-Van Bosse-Fock, 1868-187,
1 afgetreden
wegens gebrek aan vertrouwen in de Tweede Kamer
("Van Bosse "Fock).
Derde Ministerie-Thorbecke, 1871-1872, afgetreden
wegens verwerping van het wetsontwerp van een Inkomstenbelasting door de Tweede Kamer ("J.R.
Thorbecke).
Ministerie-De Vries-Fransen van de Putte, 18721874, afgetreden wegens verwerping van de Cursuswet ("Fransen van de Putte).
Ministerie-Heemskerk Azn.-Van Lynden van Sandenburg, 1874-1877, afgetreden wegens moeilijkheden over het onderwijsvraagstuk ("Heemskerk Azn)
Ministerie-Kappeyne van de Coppello, 1877-1879, af-
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getreden wegens weigering van de koning om
machtiging to verlenen tot indiening van een voorstel totgrondwetsherziening ("Kappeyne van de
Coppello).
Ministerie-Van Lynden van Sandenburg, 1879-1883,
afgetreden wegens weigering van de Tweede Kamer
tot behandeling van een voorstel tot herziening van
de Kieswet.
Ministerie-Heemskerk Azn., 1883-1888, afgetreden
wegens tegenstand bij aanbouw van schepen
("Heemskerk Azn).
Ministerie Mackay, 1888-1891, afgetreden wegens
verkiezing in het voordeel van de linkse partijen.
Ministers van Kolonien, sedert 1848:
"G.L. Baud, 1848-1849
E.B. van den Bosch, 1849
*C.F. Pahud, 1849-1856
*Mr. P. Mijer, 1856-1858
*J.J. Rochussen, 1858-1860
"Jhr. J.P.
.P. Comets de Groot van Kraayenburg 1861
*Mr..J
Loudon, 1861-1862
"G.H. Uhlenbeck, 1862-1863
"I.D. Fransen van de Putte, 1863-1866
"Mr. P. Mijer, 1866
"N. Trakranen, 1866-1867
"J.J. Hasselman , 18671868
*E. de Waal, 1868-1870
L.G. Brocx, 1870-1871
"Mr. P.P. van Bosse, 1871-1872
"I.D. Fransen van de Putte, 1872-1874
"Mr. W. baron van Goltstein, 1874-1876
Mr. F. Alting Mees, 1876
*Mr. P.P. van Bosse, 1877-1879
*Mr. W. Baron van Goltstein, 1879-1882.
"Jhr. Mr. W M. de Brauw, 1882-1883
*F.G. van Bloemen Waanders, 1883
"A.W.P. Weitzel, 1883-1884
"J.P. Sprenger van Eyk, 1884-1888
*Mr. L.W.C. Keuchenius, 1888-1890
Minna von Barnhelm, toneelstuk uit 1767 van *G.E.
Lessing.
Minnaert, Gilles Desideer-, Gent 1836-1919, Vlaams
letterkundige, schijver van talrijke schoolboeken en
enkele literaire werken. In 1872 publiceerde hi' het
Nederlandsch Leesboek, waarin hi'j de Max Havelaar en
M.'s `Toes rack tot de hoofden van Lebak' prees, en
eengedeelte uit het verhaal van "SaIdjah en Adinda
opnam.
Minnebrieven, geschrift van M. dat in 1861 bij "F. C.
Giinst in Amsterdam verscheen. M. schreef het om
een armlastig gezin financieel to kunnen helpen;
"dr. J.A. Stamkart had hem hierom gevraagd. Het
boek werd aan deze 'Doctor in de Letteren' opgedragen.
In augustus en november 1861 verschenen twee opla-
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gen, een derde volgde in 1862, de vierde druk verscheen in

'
1865 bij M.'s volgende uit ever "dAblaing

De *Havelaarzaak is hoofdthema van het bock: een
arme, berooide zwerverpleit hartstochtelijk voor

MaxHavelaar,

van Giessenburg. Een vijfde en zesde druk werden

recht. Hier vinden we, evenals in de

door "G.L Funke verzorgd in respectievelijk 1871 en

de strijd tegen het geloof: de "noodzakelijkheid is

1875, in 1881 volgde de zevende druk bij *Elsevier te

God (vw II,p. 16).

Rotterdam.

Aan Fancy worden de negen *Geschiedenissen van

De vierde en volgende drukken wijken van de voor-

Gezag gericht, negen parabelen over onrechtmatige

gaande af, doordat M. de stijl van deze druk enigs-

en onterechte autoriteit, omdat zij gevraagd had of

zins heeft herzien, het aantal voetnoten heeft

Max haar een en ander wilde leren. Naast dezepara-

vermeerderd en kort voor het slot vier nieuwe brie-

belen treffen we nog drie parabelen aan, die door M.

ven heeft ingevoegd: Van een meisje, Van een Behou-

"sprookjes genoemd worden. Zij hebben alledrie be-

MaxHavelaar: het

der, Van een Liberaal, Van een Gouverneur-Gene-

trekking op de reacties op de

raal in ruste. In de zesde druk werd het aantal noten

sprookje van "Chresos, het sprookje over het "pu-

nogmaals uitgebreid en werd ook de stijl opnieuw

bliek en de zgn "Kruissprook (vw II, p. 103-114).

herzien(zie voor de varianten: vw ii, p. 732-74o).

Op geloofsgebied zijn de aanvallen ook hier weer in

M. be on met het schrijven aan deze 'Brieven aan

het bijzonder gericht tegen de moderne predikan-

Fancy', zoals hij ze oorspronkelijk aanduidde, na 8

ten("moderne theologie). Die zijn evenmin te ver-

juni 1861. Uiterlijk 4 augustus was het werk vol-

trouwen als degenen die hel en verdoemenis

tooid, eind augustus werd het gepubliceerd. M. lo-

preken, betoogt

oolsche
eerde in die tijd
in het P Koffiehuis
g
("ontbijtstertje) te Amsterdam, was hevig verliefd op
*Sietske Abrahamsz(de fancy aan wie de brieven gericht waren), terwijl Tine, in de grootste armoede,
op krediet in Brussel leefde met hun twee kinderen.
Op io juni schrijft hij aan Giinst:

`Minnebrief wil zeggen: mijn intiem oordeel over de
meeste zaken van menschkunde, Chr. dom. Ind. huishouding, letterkunde etc. 't Zal een arabesque wezen
van aandoeningen' (vw x, P. 472)
Aan Tine schrijft hij op zi junk

M.:
Vie nu dat eeuwige vuur en die onvermoeide wormen weggoochelt onder 't manteltje van de moderne
theologie, vertrouw ik in 't geheel niet. De anderen
zondigen teen
't verstand alleen. Zy tegen eerlykheid
g
en verstand beide. Dat is erger.' (vw ll, p. 48)
In de Minnebrieven is verder een brief aan de minister

van Kolonien van z5 juni 1861 opgenomen, evenals
de *`Brief aan de kiezers van Nederland', met daarin
de list van de gestolen buffels ("buffel).

Hierop

volt het vierde bewijs dat de Javaan mishandeld
wordt, in een directe toespraak tot "Duymaer van

`Ik schrijf mijn minnebrieven. 't Lijkt op niets. Ik zou
moeite hebben je te zeggen wat het is. 't Is alles! Poesie, sarcasme, politiek, wellust, scherpte, logica, godsdienst, alles.' (vw x, P . 477)

Twist, gestaafd door de verklaringen onder ede van

In een brief aan A.J. van der Ghinst d.d. 3o mei 1870

naar Max Havelaar bij zijn superieuren en regering

noemt hij het boek `wade en `eene fotografie van 14

vruchteloosgetracht heeft de misbruiken in Lebak

Hemert.
Dit alles tekent de strijd tussen de schrijver Multatuli en de ambtenaar Max Havelaar. Nadat de ambtede controleur "Langeveldt van

M. door zijn le-

dagen levens'. Verder schrijft hij onder meer:

tegen te gaan, is nu ook de schrijver

`Dat bock, ik herhaal dit, is niets dan werkelyk doorleefde toestanden van hart, geest en stoffelyke
moeielykheden, op zeer eenvoudige wyze gearrangeerd. Vandaar dan ook, dat myne verbittering den uiterstengrens bereikte, tot aan krankzinnigheid toe.
Met ruwen moedportraiteerde ik, wat er omging in
myn gemoed, en hieraan is dan ook toeteschryven dat
alles zoo bont door6en staat: ik teekende wat ik in en
om my zag. Dit vergeef ik Holland nooit, dat ze dit
bock niet begrepen hebben! De M.B. zyn loo Havelaars waard! Ingeen taal bestaat een zoo opregt weeregeven schildery van wat er in 14 dagen kan worden
g
gedacht, geduld, gehoopt, geleden-' (vw 'ay, p. io8)
De Minnebrieven bestaat voor hetgrootste deel uit fic-

zerspubliek, dat in zijn aanklacht slechts een `mooi

tieve brieven van "Fancy, Tine en Max, aangevuld
met enkele brieven van o.a. Kappelman, een dominee en een oom.
Als schrijver door het publiek miskend en aangevallen, tot armoedegedwongen en langzamerhand
doordrongen van het feit dat ook zijn Indische plannen tot mislukkengedoemd zijn, zien we hoe M.
worstelt met het lot en hoopt op uitkomst.

bock' zag, niet begrepen. Hi' lijkt aan dit dubbele falen uiteindelijk te bezwijken, wanneer hij

Tine

schrijft:

`Tine, ik ben boos op u! Ik heb u honderdmaal gezegd,
dat ik die wanorde niet wil. Daar ontvang ik allerlei
brieven van mensen, die me om geld vragen. Zy zeggen, dat ik 't hun schuldig ben! Ge weet, ik wil geen schulden hebben! Betaal liever een rekening vyfmaal,
tienmaal – om 't even! – dan date my laat manen
door kooplui en allerlei yolk... Foci, foci, foci! 't Is
schande, date my aan zoiets blootstelt door uw slordigheid! Hoort ge, gy, gy, gy stelt me daaraan blood t Is
de schuld van uw slordigheid, dat ik daar brieven
kryg, alsof ik een onfatsoenlyk mens was, een kwade
betaler, een bankroetier! Betaal die mensen, en zorg
in-gods-naam, dat zoiets niet weer gebeurt. (...)
Waar zyn de kinderen?... Zyn de kleertj es al verkocht?... (...) Duizend miljoen... haast je... pak op...
(...) Hoera, hoera voor Golgotha, en de Hollandse natie! Hoera voor dal buffel, Excellentie! Edn... een...
dal._ zeg ik u!... Edn Excellentie en een buffel... Zó
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moet het wezen... Hoera!... II( ben moe...' (vw ii, p. 148150)
`Fancy, hy bezwykt', schrijft Tine in de hieropvolgende brief en zij smeekt Fancy hem te hulp te komen (vw ii,p. 150). De volgende brief aan Tine is
rustig en vrolijk; hierin vertelt M. het voorval op de
"Hogesluis te Amsterdam, waar hi' als 'on en van
tien jaar voor een joods jongetje zijn petje uit het
water viste. Fancy verzekert hem: `ik geef u thans
den wil, later de kracht, en de overwinning in 't
eind!' (vw II,p. 152).
Op 25 augustus 1861 werd de Minnebrieven beoordeeld in de ' s-Gravenhaagsche Nieuwsbode. De recensent voorspelt dat dit werk weldra vergeten zal zijn,
omdat het niet de minste letterkundige waarde bezit. Hi' waarschuwt voor de verderfelijke invloed
van het boek: het verkondigigen van een verderfelijke moraal, hetprediken van atheIsme en de verloochening van God. Ook dit werk, aldus de recensent,
zal een rilling door het land doen gaan, maar dan
van verontwaardiging. Het stuk, waarvan geen oorspronkelijke kopij bewaard is, werd opgenomen in
de Multatuli-aflevering van De Dageraad van 1887
(vw xxiv,p. 317-324). Nog in 1861 verscheen eveneens de brochure van Realistus, als antwoord op de
Minnebrieven: Multatuli's Minnebrieven, enz. aan de Rede
getoetst (Den Helder, bij S. Giltjes).
In de stijl van de Minnebrieven passen ook de op het
laatst van M.'s levengeschreven en door zijn weduwe als ''"Onafgewerkte blaadjes gevonden op Multatub's schryftafel' uitgegeven brieven van en aan
Fancy.
De Minnebrieven zijn vertaald in het Duits door
Wilhelm Spohr (Minden, 190o), Karl Mischke (Halle,
1903) en Martina den Berg-Vogt (Keulen, 1993), verder in hetJiddisch (Londen, 1911). Tevens zijn re elmatig fragmenten eruit vertaald, zie bijv. *Legendes
Orientales.
(Lit. L.G. Abell-van Soest en L.F. Abell, Multatuli's
Minnebrieven na i3ojaar, Amsterdam, s.1., s.a., J.J.
Oversteegen, De redelijke natuur. Multatuli's literatuuropvatting, Utrecht, 1987; Eep Francken, De veelzinnige muze vanE.
E. Douwes Dekker, Amsterdam, 1990, p.
170-204; L.M. van Lerberghe, 'De Minnebrieven, een
nieuwe Max Havelaar of een nieuwe Multatuli', in:
Over Multatuli , 1988, nr. zo, p.14-29)

Minotaurus, monster in degedaante van een mannenlijf met stierekop. De stad Athene moest jaarlijks zeven 'on ens en meisjes aan dit monster
offeren. De minotaurus werd door koning Minos
van Kreta in een labyrinth gehouden, alwaar hi'
door Theseus met hulp van Ariadne gedood werd.
"hysterie
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schrijven in zijn levensonderhoud voorzag. Hi' publiceerde een reeks fel-polemische geschriften teen
het ancien r6gime. In 1789 werd hi' de leider van de
Derde Stand in de Nationale Vergadering. Hi' wenste een samenwerking tussen deze Derde Stand en
de koning, waarbij hi'ichzelf
z
als volksleider in de
rol van eerste minister van de onbekwame Lodewijk
xvi voorstelde. Dit voornemen werd hem door de
Vergadering belet, door het besluit dat geen yolksvertegenwoordiger minister mocht worden. In 1791
werd hi' tot voorzitter van de Nationale Vergadering gekozen.
In een brief aan Tine d.d. 8 december 1859 schrijft
M. verheugd te zijn met het feit dat *De Bull hem
met Mirabeau heeft vergeleken. Tine, die enkele
maanden daarvoor iets over Mirabeaugelezen had,
had deze vergelijking ook al gemaakt (vw x, p.147).
Op 25 maart 1863 schrijft hi' Mimi dat hi' ' iets' op
Mirabeau lijkt (vw xi,p. 125). Aan het begin van Over
vryen arbeid schrijft hi' dat men hem in het buitenland heeft vergeleken met Mirabeau, "Defoe, *Jan
Steen, Albert Cuyp, Thackeray, de auteur van *Brieven van Junius en "Sterne, waarna hi' opmerkt:
`Welnu, ik stel dien lof op niet den minstenprys. 1k
hoop steeds te gelyken op mezelf. Dit zegt meer, omdat het gelyken op anderen gewoonlyk de oorspronkelykheid benadeelt, die aan de onbeduidendste
persoon hoger waarde geeft dan ooit ontleend kan
worden aan den uitstekendste.' (vw v, p. 387-388; cf.
zijn brief aan D.F. Tersteeg d.d. 21 mei 1870, vw xiv, p.
94)

Mirecourt, Eugene J.-, "Ulbach, Louis
Mischke, Karl-, vertaalde veel werk van M. in het
Duits. Zo verschenen alsgoedkope uitgaven in de
reeks `Bibliothek der Gesamtlitteratur' bij de uit ever 0. Hendel, Halle a.d. Saal: Max Havelaar (1900);
Die A benteuer des kleinen Walters en Walther in der Lehre
(1901); Die Braut (1902); Millionen-Studien (19oz), Minnebriefe (1903) en Ideen and Skizzen von Multatuli (19o4).
*Stromer

Mispelblom Beier, Julius Dominicus, vanaf1845
tweede commies bij de Algemene rekenkamer van
Nederlandsch-Indie, later resident. In de jaren 18451846 was hi' bevriend met DD. In 1878 vertelde hi'
J.B. Meerkerk enkele anekdotes over DD., die hem
f 80.000 te leen zou hebbengevraagd. Meerkerk publiceerde deze in EduardDouwes Dekker (Groningen,
1900, p. 26).

Mississippi-maatschappij, "Law, John
Mitkiewicz, Cesar Leonard Nicolas-, geb. 5 augus-

Mirabeau, Honord Gabriel Victor Riqueti, graaf
de-0749-1791, Frans staatsman, leider van de lacobijnen, beroemd redenaar. Hi' woonde enige tijd in
Nederland, En eland en Duitsland, waar hi' met

tus 1836 te Warschau, fotograaf. Van 16 december
1867 tot 6 juni 1877 was hi' gevestigd in Brussel, zijn
latere verblijfplaatsen zijn onbekend. Bij MitIdewicz op de Rue Neuve, nr. 9 te Brussel liet M. in de-
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cember 1864 een foto en een lithografie daarvan vervaardigen. *Aan de lezers myner Ideeen 2, "portretten, verkoop van

Mits, oorspronkelijk redengevend (eig. door middel
van, we ens later voorwaardelijk gebruikt. In Batavia is eens eenproces gevoerd n.a.v. de verschillende
opvattingen van de betekenis van dit woord, schrijft
M. in 1873 in een voetnoot bij Idee 1064 (vw vi, P.
663).

Modderman, Antony Ewoud Jan-, Winschoten 1838
– 's-Gravenhage 1885, Nederlands rechtsgeleerde en
staatsman. Hi' was advocaat (1863), hoogleraar aan
het athenaeum te Amsterdam(1864) en aan de Universiteit van Leiden(1870), minister van Justitie
(1879-1883) en minister van Staat tot 1885. In 1870
werd hij benoemd tot lid van de commissie die belast was met de samenstelling van het Wetboek van
Strafrecht; in 1876 was het gereed. Toen het nieuwe
Wetboek in de Tweede Kamer in behandeling werd
genomen, trad het liberale ministerie Kappeyne af.
Verder was Modderman verantwoordelijk voor de
Drankwet( 1881), waarmee het aantal drinkgelegenheden werd beperkt, en ontwierp hij wetten tot regeling van de tucht op de koopvaardijschepen, op
de kinderarbeid en ter bescherming van dieren.
Over verregaande onredelijkheid in het nieuwe
Wetboek sprak M. te Rotterdam en Amsterdam
op resp. 10 en iz januari 1881 (brief aan Funke d.d.15
januari 1881, vw XXI, p. 73; No Maas, `Multatuli
over strafreche, in: Over Multatuli 1984, nr. iz, p. 2738).
Op 13 juni 1881 schrijft M. G.L. Funke dat prof. van
de Hoeven, Moddermans opvolger, even ongunstig
als hij over de Strafwet geoordeeld had (vw XXI, p.
324).

Moderne theologie, vrijzinnige richting in de negentiende-eeuwse theologie en bijbelkritiek, in overeenstemming met de ontwikkeling van andere wetenschappen die de rationele benadering aanhingen.
De modernen hadden zeergrote invloed. Hun grote
leiders waren "C.W. Opzoomer, *J.H. Scholten en
*C. Busken Huet, hun dichter was *P.A. de Gdnestet.
De liberale bourgeoisie was grotendeels modern (cf.
Minnebri even, vw ii, p. 62). De moderne theologie
worth door M. vele malen bekritiseerd en besot
P,
bijv. in de Ideeen 139-143, 271-280a (VW II, p. 376-377,
465-478 en de noten op p. 699-70o), 454 (VW in, P.
187-221) en p. 897-899 (vw iv, p. 634-637).
Het yolk, aldus M. in een noot bij Idee 28oa, werd
eeuwenlang door 'die godzalige dominees in slaap
gewiegd, verstompt, verdierlykt, gecretiniseerd, bedorven'. Nu maken de modernen zich van 'den uiteputten patient meester':
`«De slag drank verveelt u... ziedaar dan rottekruid:
tractement, invloed en fatsoen als voren.» 9 (vw II, p.
699)

MITS – MODERNE

In Idee938 definieert hij ten bate van zijn Vlaamse
lezers een moderne dominee aldus:
`Zo'n moderne dominee is iemand die, even goed als
gy en ik, weet dat er nooit iemand ten hemel voer. Dat
'n Godgeen kinderen heeft, en dus geen oZoon». Dat
'n dode niet opstaat. Dat water niet op commando in
n verandert. Dat men met 'n paar vissen en broden
wy
geen grote menigte yolks verzadigen kan, en daarna
nog meer victualie overhouden, dan er voor den maaltyd aanwezig was. En eindelyk: dat wonderen hoogstens zouden doen denken aan goochelary, doch in
geen geval iets te maken kunnen hebben, noch met zaligheid, noch met onsterfelykheid van den geest, noch
met zedeleer, noch met levensrichting. Dit alles weten
de moderne priesters zo goed als wy. Evenals gy en ik
minachten zy de sprookjes, der Katholieken niet alleen, maar ook van de orthodoxe protestanten, die de
oude sprookjes hebben gezift, om de meest ongerymde des te zorgvuldiger te kunnen blyven aanhangen.
Maar de «modernen» – nog eens, zy die evenals gy en
ik al die zotte vertellingen in een hoek wierpen –
blyven over die vertellingen preken en bidden, precies
alsof ze er wel aan geloofden. (...) De smaak is vry.
Maar... ze laten zich voor dat preken betalen – in geld,
invloed en fatsoen – precies als de anderen die wel zonderlinge dingen te vertellen hebben.' (vw vi, p.115-116;
*Veuillot)
In Idee 94o schrijft hij:
`Ge weet wat ik hun op zo menige bladzyde verweet.
Al m'n beschuldigingen komen hierop neder, dat zy
tegelykertyd zich trachten meester te maken van den
hemel en van de aarde: geloof met steenkool (...). En er
is 'n zieltje gewonnen. voor den Hemel niet – daaraan
geloven zy zomin als wy, en zyn er groots op – maar
voor de gemeente, en... te zyner tyd voor de stembus.
Want: die moderniteit gaat hand aan hand met het Nederlands Liberal ismus' (vw vi, p.119-120)
Dit laatste herhaalt hij in zijn naschrift bij de vierde
bundel. Het `zogenaamd modernismus op kerkelyk
ebied' is een `voortbrengsel van denzelfden grond
g
die de miasmen derparlementary uitdampte' (vw
vI,p. 391). In een noot bij bovengenoemd Idee 94o
wijst hij erop dat hij echter ook `hartelyke achtenswaardige eerlyke mannen' heeft leren kennen onder
de modernepredikanten:
`Hoe dit terymen zy met hun halfheid in de Leer, blyft
my 'n psychologisch raadsel dat op verklaring wacht.
Voorlopig gelieve men myn uitvallen tegen al dat verkrachten van logische en zedelyke consequentie te beschouwen als tegen de zaak, en niet tegen personen
gericht. Het blyve hunzelf overgelaten, aan te tonen
dat ze niet met hun zaak mogen vereenzelvigd worden. Sedert vele jaren zie ik dusdanige hoognodige verdediging met verlangen tegemoet' (vw vi, p. 377)
Aart Admiraal wijst in het artikel `Multatuli en zijne werkengeschetse (opgenomen in Nog-eens: Wye
Arbeid, 4e druk, Arnhem-Nijmegen: Gebr. E. & M.
Cohen, i9oo, p. 117) erop dat de nieuwe godsdienstrichting vol gevoel was voor recht, waarheid, vrij-
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heid en zelfstandig leven en dus onrechtvaardig
door M. werdgevonnist. Gerard Brom schrijft in
zijn studie De dominee in de literatuur 0.9z4, p. 49):
`Multatuli heeft de moderne dominees behandeld
als schoolkinderen, die zich voor studenten uit eyen'. Hij noemt als voorbeeld: 'De productieve Ds.
Zaalberg, 's morgens strijdvaardig tegen de rechtzinnigen uitgetrokken, kwam 's avonds ongeneselikgehavend door de spot van Multatuli thuis'.
"Elberfeldse Wezen *Me boom "Muurling
*Zaalberg

Modewoorden, In Over Specialiteiten schrijft M.:
`Van jongs of lette ik vry nauwkeurig op eb en vloed
van modewoorden. Ik herinner me den tyd toen
«bluf»geboren werd. De lezer ziet hoe goedig ik hem
ele genheid bied tot goedkope spotterny. Ik heb de
g
woorden «t a», «humor» en «genie» in de kindsheid
hunner populariteit gekend. «Bepaald» is jonger. Een
der nog jongeren is «intens» om nu van «objektief»
en «subjektief» niet te spreken...' (vw v, p. 484)
In de Causerieen behandelt hi' het gebruik van de modewoorden bepaald, prachtig, akelig,flink en fiks (vw
Iv, p. in-u2). Het woord bepaald noemt hi' in Idee
1065 "t Laatste snufje van hollandse reklame'. Het is
bovendien het minst oorspronkelijke modewoord,
betoogt hij:
Viegeen nieuw superlatief weet uit te denken, neemt
z'n toevlucht tot die verrukkelyke gemeenplaats. En
Publiek is tevreden. (...) Velen zyn in hun chauvinisme
zo vergegaan, dat ze dezer dagen verzekerden onze
rieven tegen Atj eh «bepaald» gegrond te vinden.'
g
(vw vi, p. 695)
Het woord bepaald worth door M.in de Millioenenalswoordmodaal hulpstudien samen met het
werkwoord, een stopwoord genoemd en als zodanig
gehekeld:
`Misschien is 't onnozel van me, die ingewoekerde
hebbelykheid 'n paar ezelsoren op te zetten, daar 't z'n
voordeel hebben kan door zulke stopwoorden op edelmoedige wyze herinnerd te worden aan de onwaarde
der denkbeelden waarmee ze get000id zyn, of... die ze
vervangen. (...) Nederlanders, voorzover de stevigheid
van uw bestaan als onafhankelyk yolk gekenschetst
wordt door uw taal – van schoolmeestery spreek ik
niet! – door de wyze waarop gy meent denkbeelden te
mogen inkleden, zeg ik u dat ge alle tegenwoordige en
toekomstige Bismarcken 't werk uit de hand neemt.
Er is geen ziel in uw geschyf.' (vw v, p. 16o-161)
*Borger

Moeder, 'k ben wel ver van 't land, eerste reel van
eengedicht dat DD. in juni 1843 te Natal schreef. De
(waarschijnlijk) oorspronkelijke versie, waarvan het
handschrift zich in de collectie van het MultatuliMuseum bevindt, verschilt sterk van de latere versies. Deze versie is ondertekend met: 'Eduard Natal
(Sumatra's Westkust) Junij 1843' en werd voor het
eerst afgedrukt in Multatuli Gedichten. Verzameld en
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ingeleid door Sander Blom (Amsterdam, 1985, p. 313).
5
DD. nam hetgedicht vanaf de reels Vales, alles wilde ik dragen.../Roofde 't lot my Haar slechts niet',
Brief
aan A.C.
voorzien van commentaar,
op in zijn
'
Kruseman' van 24 februari – 6 mei 1851 (vw ix, p. 149151). In deze brief leidt hi' het gedicht als volt in:
`Toen ik ontwaakt was maakte ik versjes als deze: Aan
mijne Moeder – 0 wat had ik haar smart aangedaan!
1k was roomschgeworden in mijne ijling om dat meisje [*Caroline Versteegh], – en had sedert lang niet naar
huisgeschreven. Mijne moeder vraagde of ik haar vergeten had?' (vw Ix, p. 149)
Deze versie werd door DD. bewerkt voor de Max Havelaar (vw I, p. 32-36). De eerste twee strofen luiden:
`Moeder! 'k ben wel ver van 't land/Waar me 't leven
werd geschonken,/Waar myn eerste tranen blonken,/
Waar ik opwies aan uw hand.../Waar uw moedertrouw de ziel/Van het knaapje voerde en leidde,/En zo
trouw my stond terzyde,/En my ophief als ik viel.../
Schynbaar scheurde 't lot de banden/Die ons bonden,
wreed vaneen.../'k Sta hier wel aan vreemde stranden/Met myzelf en God, alleen...
Maar toch, moeder, wat me griefde,/Wat me vreugd
gaf of verdriet,/Moeder, twyfel aan de liefde,/Aan het
hart uws zoons toch niet! (vw 1, p. 32)
Frits Droogstoppel haalde dit gedicht uit het "pak
van Sjaalman en reciteerde het op de krans bij de Rosemeyers. `een ding dat van nonsens aanedn hing',
luidt het commentaar van vader "Droogstoppel (vw
I,p. 31). Daags daarna wil Droogstoppel het gedicht
lezen om na tegaan waarom enkele aanwezige dames er door in verlegenheid gebracht waren. Na het
lezen van de woorden `ternauwernood aan den moeyken schoot onttogen is', ze :
hi': 'DO de zaken
derl
by den naam te noemen, behoeft ook niet, omdat ik
zo op zedelykheid gesteld ben'. Hij laat Frits beloyen hetgedicht nooit meer in gezelschap van dames
voor te dragen (vw 1, p. 37).
In het artikel Vaarom Eduard Douwes Dekker naar
Indieging' (Vragen van de Dag, jrg. 35,1920, Ix 475477) schrijft ds. Vos dat de derde strofe ("t Is nog
nauwlyks twee paar jaren, (...) En zich dromend zanen
voor
lig waande...') een aanwijzing
zouzijn
kun
het feit `dat de dichter in het vaderland niet heeft
willen oppassen en naar Indie is gegaan, omdat hi'
in Holland mislukt was'.

Moens, Anthony-0827-1899, Nederlands opvoedkundige, predikant te Sneek, vanaf 1860 liberaal lid
van de Tweede Kamer en vanaf 1873 inspecteur van
het Lager Onderwijs. Hij ijverde voor beter volksonderwijs en was een van de oprichters van de Vereniging Volksonderwijs.
M. besot `onze dominee' in Over Specialiteiten:
`We zonden hem naar Den Haag omdat het preken
hem wat lastig viel – by hoest zo, en kan de stovenlucht niet verdragen – maar Onderwys is z'n stokpaardje, daar kan je-n-op aan! Hy katechiseerde altyd
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'n kwartier over den tyd (...) zodat nu die reorganisatie
van de hogescholen wel in orde komen zal. Liberaal is
hy... van belang!' (vw v, p. 565)
In een brief aanJ.A. Bientjes d.d. 24 november 1874
noemt hi' hem `een der 70 paskwillen op 't begrip:
Volksvertegenwoordiging' en vervolgt:
`De vent die om hem aan 'n baantje te helpen te Sneek
gekozen werd, omdat z'n borst hem belette te preeken!(Dit werd me letterlyk door z'n kiezers gezegd.
Druk het, alsge verkiest en zeg dat ik 't u meedeel.
Druk er, des verkiezende, by dat-i toen hy vreesde dat
men by 'n nieuwe keus my kiezen zou (waarvoor ik
vriendelyk bedank!) overal rondliep met 'n brief van
my aan V. Twist [=Duymaer van Twist] waarin ik dien
kerel uitschold, daarvan de handtekening zien liet, en
zeide dat ik dien ellendeling om geld vroeg. (...) Hoe
dit zy, de Javaannutman Moens is 'n kreatuur van V.
Twist, en een dergenen die met hand en Land de Havelaarszaak tegengaat.' (vw )(NT'', p. 119-i2o)
*Kerdijk

Moerkerken, Pieter H. van-9 1839-19m, onderwijzer
en vanaf18611eraar aan hetgymnasium te Leeuwarden. Hi' schreef veel taal- en letterkundige studies.
Verder vertaalde hi' Lessings Nathan der Weise 4865),
ubliceerde Meesterstukken uit Vondel's werken, met een
p
levensschets van den dichter (187o) en Het Nederlandse
Kluchtspel in de ve eeuw (z dln., 1898).
M. noemt hem in de noot bij Idee 837 n.a.v. diens artikel in het Schoolblcul van 19 oktober 1875, waaruit
`schynt te blyken dat men de lichamelyke tuchtiging op de scholen, overal voor afgeschaft houdt'.
Dit is een dwaling, aldus M. (vw iv, p. 704).

Molenaar van Sans-Souci, De-, berijmde vertaling
van M. uit februari 1838 van het gedicht 'Le Meunier
de Sans-Souci' van "Andrieux. Medio oktober 1882
schreef M. deze vertaling in het podzie-album van
Lina (Lientje), de dochter van het echtpaar *De Haas,
met wie M. sedert 1875 bevriend was (vw xxii, p. 40913;• ook afgedrukt in Multatuli Gedichten. Verzameld
4
en ingeleid door Sander Blom, Amsterdam,) 85, p.
zo). Dit album bevindt zich in de collectie van het
Multatuli-Museum.
In ditgedicht wil Koning Frits van Pruisen ("Frederik II) de molen van Sans-Souci bezitten. De molenaar wenst zijn molen echter niet te verkopen en
blijft op zijn rechten staan. Uiteindelijk ziet de
koning van zijn voornemen af: hi' die landen verovert, spaart een molen. M. herinnert aan deze geschiedenis in de Millioenen-studien, waar hi'j in het
hoofdstuk 'Vieux-Delft en Moraal' dezegedachte
uitwerkt:
`Zou er inderdaad zo'n tegenstelling liggen in 't wegnemen vanprovincien en het ontzien van een molen?
Misschien niet! De moraliteit op kleine schaal kon wel
eens de tol wezen dienvvy betalen aan 't conventionele
Recht.' (vw v, p. 223)
Hetgedicht werd door Mimi overgenomen in haar
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Brievenuitgave (wB I, p. 22-25). Zij deelt hierin mee
dat M. de vertaling uit zijn hoofd kende en dikwijls
metplezier voordroeg, 'al wees hy zelf daarby de
olamme» reels
g
aan'.
In het album van Lientje de Haas schreef M. een inleiding bijaling:
de vert
`Naar 't fransch van Andrieux. Niet zonder verminking, en met 'n meer dan gewenscht aantal lamme reels. Maar... 't ding dagtekent van '34 of '35 [sic].
g
Verzoeke vriendelyk geen afschrift te laten nemen.
Nieder Ingelheim, Okt. '82 Dek.' (vw xxii, p. 410)
Hi' besluit het gedicht met:
`Neem voorloopig 't stukje maar voor lief omdat het 'n
aardige vertelling is. Later – over duizend weken –
raad ik U aan, de hier aan Frederik II ten laste gelegde
inkonsekwentie eens te toetsen aan Multatuli's eerste
Idee, en aan 't Hoofdstuk: Vieux-Delft en Moraal in de
oMillioenenStudien». Nog iets. Een der beste regels
van Andrieux: «Le mauvais caractére est... de n'en point
avoir» [Fr. Een slecht karakter bestaat in... karakterloosheid] heeft het vertalertje overgeslagen. Dat was
zeer dom.' (vw xxii, p. 413-414)

Moleschott, Jacob-, 's-Hertogenbosch 1822 – Rome
1893, Nederlands fysioloog, materialistisch schrijver
vangrote naam, hoogleraar te Zurich (1856), Turin
4861) en Rome 4879). Hi' was bekend om zijn uitspraak 'Ohne Phosphor keine Gedanke'. In Idee
1049d haalt M. deze uitspraak aan (vw vi, P. 436).
*Kern

Molifte, ps. van Jean Baptiste Poquelin, 1622-1673,
Frans toneelspeler en beroemd blijspeldichter van
o.a. Les Prtcieuses Ridicules (1659), Les F emmes savantes
(1672), Tartuffe (1664), Don Juan (1665), L'Avare (1666),
Le Misanthrope 4666), George Dandin (1668), Le Bourgeois Gentilhomme (167o) Le Malade imag inaire (1673) en
Le Medtcin male lui (1667).
Max Havelaar vertelt Duclari en Verbrugge dat hi'
veel van Moliere houdt (Max Havelaar, vw I, p.137);
in de Minnebrieven schrijft M. dat hi' helaas geen
werk van Moliere meer in huis heeft (vw II,p. 9o).
In 1872 is zijn mening t.a.v. Moliere veranderd. In
Over Specialiteiten schrijft hi' namelijk:
`wat Moliere, die doktoren, savantes en markiezen zo
havende, weerhouden heeft de advokaten te bedenken met 'n welverdiende tentoonstelling, is my een
raadsel.' (vw v, p. 589).
Wanneer hi' in 1872 G.L. Funke deelgenoot maakt
van zijn plan om een toneelstuk te maken, schrijft
hij:
`Maar_ ik weet niet, of ik 't zal kunnen. Bedenk dat ik
de blyspelen van moutRE(!) niet goed vind. Zie je, ik
moet dus wel zeker van m'n zaak zyn, om 't aantepakken.' (5 oktober, vw xv, p. 393)
Driejaar later schrijft hi' in een noot bij de Max Havelaar: `Ik stel dezen auteur thans veel minder hoog
dan vroeger, doch bewaar m'n opmerkingen dienaangaande voor 'n monografie over dramatische li-
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teratuur, waarvoor in deze Notengeen plaats is' (vw
IyP. 337).
In Molieres blijspel L'Amour medecin (1665) geeft de
goudsmid Josse de raad om voor zijn zieke buurmeisje oud en edelstenen te kopen; een raad uit eigen belang dus. m.brengt `mr. Josse de orfevre' (Fr.
goudsmid) ter sprake in Idee 802: `Moliere gaf ons
dit lesje dat we dagelyks in de wind slaan' (vw iv, p.
519). In Over Specialiteiten merkt hi' sarcastisch op dat
mr.Josse zich opgehangen heeft `uit spijt zich voorbijgestreefd te zien' (vw v, p. 626). Dit schrijft hi'
n.a.v. de `onbeschaamde reclame' van de `gewezen
theologant' C. Busken Huet voor de vrij beoefende
theologie. Deze had namelijk beweerd dat de godgeleerdheid alle andere wetenschappen overtrof.
In Idee 1047d brengt M. Le Misanthrope (Fr. de mensenhater) ter sprake. In dit stuk vervalt de hoofdpersoon, teleurgesteld in de mensen, tot cynisme.
Het stukgeldt nog steeds als een meesterwerk van
Moliere. De Fransen, aldus betoogt M. nemen het
niet zo nauw met de terminologie. In dit toneelstuk
van Moliere bijvoorbeeld vervult een misantroop de
hoofdrol:
Vie nu weten wil wat dan eigenlyk niet een mensenhater is, moet dat stuk lezen. Maar de Fransen nemen
't zo nauw niet. Een knorrig man, een lastige bediller,
'n spelbreker, 'n onbeschofte bemoeial, en 'n misanthrope... dat alles komt voor hen zowat overeen uit.' (vw vi,
I). 405)
Deze misantroop is geen mensenhater, maar een
`ontevreden kregelige vitter', schrijft hi' op 23 november 1876 aan j.A. Roessingh van Iterson. In deze
brief noemt hi'j het toneelstuk L'Avare `overdreven
tot het krankzinnige toe' (vw xviri, p. 521).
Moliere schreefgeen oorspronkelijk werk, betoogt
hi' in Idee 1237, ook hi' volgde de grote meesters na.
Hij noemt als voorbeeld Monsieur de Pourceaugnac
(1669), waarin Julie, de dochter van Oronte, bestemd
is om met de De Pourceaugnac te trouwen, terwijl
zij door Eraste bemind wordt. 'Seigneur Oronte'
moest liken 'op de altyd even grof gefopte antieke
senexen [Lat. oudere mannen]' en de `beminnelyke
Eraste' op een `Adolescens van 'n eeuw of twintig
oud' is. De vereerders van Moliere maakten er zelfs
geengeheim van dat hi' Plautus en Terentius of
zelfs 'de copierende Italianen' naschreef (vw vii, p.
456). *Corneille *Don Juan et Dimanche "George
Dandin "Jourdain "Lodewijk xviii *Tartuffe

Moltke, Helmuth Karl Bernhard, graaf von-, i8001891, geb. te Denemarken, van 1819 tot 1822 officier,
waarna hi' in Pruisische dienst tot kapitein opklom.
In 1864 streed hi' als chef van de generale staf van
Frederik Karel in de Deense oorlog, in 1866 en in
187o-1871 vocht hi' in dezelfde functie naast de koning in de oorlog teen Oostenrijk en Frankrijk. Sedert 1866 was hi' tevens lid van de Reichstag voor de
Nationaal-conservatievepartij.
M. noemt Van Moltkes `krygstaktiek' in Pruisen en Ne-
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derland (vw iv, p. 46). In een aantekening hierbij
schrijft hi' dat de benoeming van Van Moltke tot minister van Marine `voor zeker' is en 'vangrote betekenis': 'De hem in Pruisen toegekende specialiteit is
het ontwerpen van krygsplannen.' (vw iv, p. 95).
Deze benoeming ging niet door. In Over Specialiteiten
spot hi' dat Von Moltke zeker 'uit het veld geslagen'
zal worden doorplannen over een `nieuwe linie'
van een militaire `specialiteit' in de Kamer (vw v, p.
565). M. was ook hier wat al te voorbarig: Von Moltke werd op 16 ni
ju 1871 tot `Generalfeldmarschar D.
chef-staf] benoemd, de hoogste militaire rang, na enoeg evenwaardig met de opperbevelhebber (de Keizer). Hij behield deze rang tot 3 augustus 1888, toen
hi' op eigen verzoek uit al zijn functies werd ontheven.

Moltzer,Jacob P.-0850-1907, auteur van het kritische artikel `Eenige bedenkingen teen «Nog eens
Vrije Arbeid» van Multatuli' in het studenten weekblad Or aan voor N oord- en Zuid-Nederland (13, 27
maart en3 april 1871, resp. nrs. 1, 3 en 4; vw mv, resp.
P. 488-491, 508-513, 522-528). De betreffende nummers van het blad werden M. toegezonden (vw xiv,
p. 528). Zijn korte repliek werd gepubliceerd in het
nummer van 17 april (nr. 6, vw xiv, p. 53o-531).

Molukken, de-, of Specerij-eilanden, tussen Celebes
en Nieuw Guinea. Halmaheira en Ceram zijn de
grootste eilanden, *Amboina is het hoofdeiland. In
1512 werden de Molukken door de Portugezen ontdekt die er in 1605 weer verdreven werden. Max Havelaar ergerde zich aan 'het slecht bestuur dat sedert
eeuwen de heerlyke streken der Molukken ontvolkt
en bederft...'; hi' raadt de lezer vervolgens aan het
stuk van baron *Van der Capellen over de Molukken
te lezen (vw I,p. 96).

Monarchische herder, de-, parabel in Over Specialiteiten (vw v,p. 557-560). A. is een monarchisch herder,
`en mishandelt zyn schapen. Dat komt van die alleenheersine aldus begint deze parabel. Alle schapen lie en te hoop en maakten een grondwet,
waarin zij verheven zouden worden tot herder, en
A.gedegradeerd zou worden tot schaap. Het werkte
niet:
`leder wou voorgaan. leder wou 't eerst drinken, of liever nog, alleen. leder had lust in scheren, maar niemand wou geschoren worden. Bovendien, alles
blaatte door elkaar, en de ooien konden haar eigen
lammeren niet verstaan. (
...) – We met A! blaatte de
kudde.' (vw v,p. 557-558)
Uiteindelijk smokkelt men de weggejaagde A. door
een achterdeurtje weer binnen in hoedanigheid van
Specialiteit.
Money, J.W.B.-9 1818-1890, Engels econoom, advocaat
te Calcutta, bezocht in 1858 Java en publiceerde in
1861 zijn Java, or how to manage a colony. Dit bock is ge-
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wijd aan de nagedachtenis van Graaf Johannes van
den Bosch, de schepper van het *Cultuurstelsel. Hi'
vergelijkt in dit boek de in zijn ogen grote voordelen van het Cultuurstelsel voor Nederland met de
geringe voordelen die En eland uit Brits-Indie
trekt. Hi' pleit voor invoering van het Cultuurstelsel in Brits-Indie. Het boek werd nog datzelfde jaar
door D.C. Steyn Parve in het Nederlands vertaald als
Java of hoe eene kolonie moet bestuurd worden. Parve (18121882, geb. te Batavia, Indisch ambtenaar en later publicist te Londen) laat in zijn voorwoord en in de
kritische noten bij zijn vertaling zijn voorkeur voor
"Vrije Arbeid duidelijk doorschemeren.
M. schrijft in de Minnebrieven over dit boek:
qk gis dat het besteld werk is, voor rekening van de fir-

Hi' wordt gezien als een van de wegbereiders van de
Franse Revolutie.
Edn van Mutatuli'sgrafschriften op de staatsman
"Thorbecke(Idee 972) luidt:
`Wat is die Montesquieu, by my vergeleken, toch 'n
stumperd/geweest!/Hy schreef maar over den Geest
der Wetten... ik maakte ze zelf,/en zonder geest.' (vw
vi, p. 189)

In zijn longelingsdroomen' gaat M. in op Montesquieu's gezegde Thomme ne manque jamais aux
circonstances' (Fr. het ontbreekt de mens nooit aan
omstandigheden):
`Hoe bewijst gij uwe stelling, Montesquieu, als gij
zegt: «l'homme ne manque jamais aux circonstances?» Hoe weet gij zulks? Veelal bewaart de Geschiede-

man heeft

ma Bato Saldig & Co., en vertrouw dat ik 't in de mees-

nis alleen die omstandigheden waar zich de

te punten met Money eens kan wezen. Ik heb geen

opgedaan, maar wie maakt melding van de omstan-

geld om 't boek te kopen, maar uit de analyse die ik las

digheden waarvan zij

in de Amsterdamse Courant, begryp ik heel goed hoe

was die eene gedachte, eene meening, een Principe

hy aantoont dat de Hollanders zo val halen uit Indie,

voorstond, niemand die aan zulke omstandigheden

als maar enigszins mogelyk is. Wat wil men meer? Il

een

préche des convertis. Hy wint zyn pleit voor by begon'

nen *Mozes, *Gracchus, *Sixtus, *Luther of *Napoleon

(vw II, p. 7o)

In een noot bij Idee 322 lezen we dat dit boek voortdurend aangehaald wordt 'door de velen die beweren dat alles op Java volkomen in orde is'. 'Men
heeft hetgebruikt als tegenwicht van den Havelaar'.
Vervolgens gaat M. in op de cijfers die in dit boek genoemd worden aangaande het Cultuurstelsel: ze
zijn onjuist en `nietig in verhouding met de winst
die 'n rechtvaardigbestuur opleveren zou. Het Batt
Saldo is bespottelyk gering' (vw ii, p. 7n-712).

Montaigne, Michel Eyquem, Seigneur de-, 15331592, Frans wijsgeer, auteur van Essais de messire Michel, seigneur de Montaigne (158o), waarmee hi' naam
gaf aan het genre van het essay. Hi j stond een epicuristischgetinte levensfilosofie voor, waarbij hi' pleitte voor aanvaarding van het onvermijdelijke. M.
noemt hem in Idee482 een denker (vw III, p. 229).

niet gewaagt omdat er niemand

naam gaf. (...) Wanneer de omstandigheden die ee-

eischten, bestaan hadden, zonder dat aan die eischen
ware voldaan geworden, zouden die omstandigheden
in het niet verzinken, en misschien nooit genoemd
zyn. (...) Nu echter de geschiedenis niet van zulk een
man melding maakt, vraag ik: waar bleef hij? Waar-

manquent quelquefois aux circonstanontbreekt mensen soms aan omstandig-

lijk, les hommes
ces. [Fr. het

heden]' (vw yin, p. 365-366)

In Over vryen arbeid betoogt M. dat de wegbereiders
van revoluties niet altijd uit waren op een omwenteling, zij 'waren, zoals ieder in zekeren zin, de uitdrukking van hun tyd'. Hi j haalt hier bovengenoemde uitspraak van Montesquieu aan, waarover
hi'j opmerkt:
`en waar is het, even zeker als dat er nooit lucht ontbreekt om de leegte aan te vullen die ontstond door
verplaatsing van andere lucht. Maar diep ligt de waarheid van Montesquieu's uitspraak niet. (...) De mannen die een omwenteling vooraf gingen,

Monte in Xavier A. de-9 1823-1902, Frans auteur
van romantische romans(veelal als feuilleton gepubliceerd), zoals Les viveurs de P aris (13 dln., 1852-1853)
en van toneelstukken. Zijn Sa majeste l' argent (3 dln.,
1877) werd door "C. Busken Huet in het Nederlands
vertaald. "Fdval

Montesquieu, Charles de Secondat baron de la
Brêcle et de-, kasteel la Brêde bij Bordeaux 1689 –
Parijs 1755, Frans wijsgeer en politick publicist, president van hetparlement te Bordeaux, welk ambt
hi'j in 1726 neerlegde om zich uitsluitend aan het
schrijven te widen. In 1721 verscheen zijn eerste
boek Lettrespersanes (2 dln.); in 1848 verscheen zijn
hoofdwerk De l'esprit des Lois (2 dln.), waarin hi' uitvoerig de verschillende regeringsvormen beschrijft
en een scheiding be pleit tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, de `trias politica'.

bewerkten die

niet, maar werden, juist omgekeerd, voortgebracht
door diezelfde omstandigheden die de revolutie ten
gevolge hadden.' (vw ii, p.197-198)

*mensenkennis

Montez, Lola-, (M. spelt Montês) eig. Maria Dolores
Elisa Rosanna Gilbert, 1818-1864 Iers danseres, dochter van een Ierse edelman en een moeder die van de
Spaanse toreador Francisco Montez zou afstammen.
Zij kwam in 1846 naar Munchen en oogstte als
`Spaanse' danseres veel succes. In Beieren werd zij
de minnares van Koning Ludwig' van Beieren (17861868), die haar de titel Gravin van Landsfeld verleende. Zijn liaison met haar bracht hem in opspraak en
droeg bij tot zijn gedwongen troonsafstand in 1848.
Lola Montez stond liberale hervormingen voor.
Toen in 1848 de `Ultramontanen' sterker bleken
dan de lolamontanen', moest zij Beieren verlaten.

MONTEZUMA – MOTTO

In 1849 werden haar mdmoires gepubliceerd in het
Parise dagblad Le P ays. Zij reisde vervolgens als artieste de wereld rond en kreeg in 1852 in Amerika
veel succes met haar revue Lola in Bavaria. Zij bekeerde zich tenslotte tot het methodisme en wijdde zich
aan maatschappelijk werk voor ongehuwde moeders.
Zij worth door M. genoemd in het hoofdstuk `Monarchologie' in de Millioenen-studien (vw v, p. 61).

Montezuma, )480-1520, koning der Azteken, laatste
heerser van dit Mexicaanse rijk voordat het door de
Spanjaarden onder aanvoering van *Cortez veroverd
werd(1466 - 1520. Montezuma werd later vanwege
zijn toegeeflijkheid 'eens zijn overwinnaars door
zijn eigen yolk vermoord. *Bandanezen *dromen

Montmorency, bekend Frans adellijk geslacht. Hertog Anne van Montmorency (1493-1567) was maarschalk en connetable. Floris van Montmorency
(1527-1570), tevens baron van Montigny, was den van
de leden van de oppositie teen Granvelle. Hi' was
een broer van de Graaf van Hoorne (d.i. Filips van
Montmorency-Nivelle, 1518-1568, samen met Egmond onthoofd te Brussel). In 1562 en in 1566 werd
Floris alsgezant naar Madrid gestuurd. Bij zijn laatste bezoek werd hi' door de koning gevangen gezet
en in 1570 werd hi' op beschuldiging van hoogverraad ter dood veroordeeld.
Naar aanleiding van het vonnis aangaande het kopijrecht van de Max Havelaar ("J. van Lennep) spot M.
in Idee 288 dat hi'j nu ook een vonnis verwacht
`waarin wordt uitgemaakt dat Jan Salie den roem
van *Scaevola heeftgekocht – met behoud van rechterhand altoos – en dat de adel der Montmorenci's
als fondsartikel is overgegaan op Droogstoppel'

(Idee 288, vw ii, p. 481).
Het geslacht Montmorency wordt verder genoemd
in een noot bij Idee 451 (vw iii, p. 392), waarin M. de
draak steekt met de trots van een jonker uit de smedery' (*Recht voor Allen 2).

Montpensier, Antoine Marie Philippe d'Orldans,
hertog van-, 1824-1890, jongste zoon van koning
Lodewijk Philips. Hi' trouwde in 1846 met de zuster
van koningin Isabella II van Spanje, Marie Louise
Fernande de Bourbon(1832-1897), die hem kapiteingeneraal van het Spaanse leer maakte.
*Guizot had wel lets beters kunnen doen dan die
dochter aan de man brengen, spot M. in Idee 452,
`aan het huwelijk van Montpensier is meer tyd, paP en bekwaamheid verspild, dan nodig wezen
zou omgoed voedsel toegankelyk te maken voor ieder' (vw iii,p. 181).

Montry, Albert de-, of in M.'s jeugd (in 187o spreekt
hi' van een `kleine veertig jaar geleden'), in Frascati
`Seances Publiques' over de geheugenleer. Dit vertelt M. in zijn Divagatien. Hi' let Mont 's principe
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uit en noemt de uitkomsten verrassend (vw v, P . 344345).

Mooij, Cornelis de-,1834-1926, geb. te Middelburg,
vertrok in 1837 met zijn ouders naar Indie, werd in
1857 officier van gezondheid derde klasse en in 1862
officier vangezondheid tweede klasse. In 1874 ging
hi' in die functie naar Java waar hi' werkzaam werd
te Weltevreden, Soerabaja en Palembang. Van 1878
tot 1879 verbleef hi' in Atjeh. Na zijn terugkeer naar
Nederland in 1879 werd hi' in 1891 bevorderd tot officier vangezondheid eerste klasse. In 1912 kreeg hi'
de titulaire rang van Generaal en in 1924 die van Luitenant-Generaal vanwege de door hem uitgevonden
hulpmiddelen voor zieken en gewonden.
Op ii december 1847 schreef DD. een gedicht voor de
toen 13-j arige De Mooij in diens album: 'In het album van den 'on en Heer C. de Mooij Jr bij zijn vertrek naar Nederland, ter herinnering aan Douwes
Dekker'. Hetgedicht eindigt als volt:
`Toon door goed en braaf te blijven/Dat ge een
dankb're jongen zijt!/Tracht naar kennis; volg de wetten/Van getrouwheid, deugd en eer;/En kom eens met
dpauletten/Knevels en diploma's wedr./Dat geen
storm uw reis beroere;/Heilrijk zij Uw levenslot;/
Zacht zij 't windje dat u voereaieve 'on en – reis
met God! -' (vw ix, p. 38-39)
Na de verschijning van de Max Havelaar bezocht De
MOOU DD. in oktober 186o te Amsterdam (cf. brief
van M. aan Tine d.d. 27 oktober 186o, vw x, P. 346).
In 188o schreef DD. het vers over(brief aan De Mooij
d.d. 18 januari 1880, v w XX, p. 222-223) en stuurde
het afschrift ervan (met kleine wijzigingen) in 1882
aan Lientje de Haas (brief aan mevr. G.C. de HaasHanau d.d. 18 oktober 1882, vw xxii, p. 415-416; *De
Haas).

Morfondaria, De Heilige-, (Fr. se morfondre=zich
vervelen, het koud krijgen), de naam van de `heilige
van de speelbank' in de Millioenen-studien. In het
hoofdstuk `Gelykvloers' van dit boek (vw v, p. 118
e.v.) vinden we het verhaal van de `misrekening die
eens 'ngodvruchtigen 'on elfin op 't verlies van z'n
g
eloof in de Heilige Morfondaria te staan kwam'.

Morphy, Paul-9 1837-1884, geb. in New Orleans, advocaat en schaakspeler,
won in 1858 van Anderssen. Na
1867 wijdde hi' zich geheel aan zijn advocatenpraktijk; hi' stierf krankzinnig. *Anderssen

Motley, John Lothrop-,1814-1877, Amerikaans geschiedschrijver, gezant te Londen en Wenen. Hi
hield zich voornamelijk bezig met de geschiedenis
der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw, waarover hij
in 1856 The rise of the Dutch Republic publiceerde.
*Macaulay

Motto, Handel & Compagnie, In de Woutergeschiedenis lezen we dat deze `gevestigde handelszaak'
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vandefper advertentie een `jongeling (P.G.)P [".G.]
tie familie' vraagt (Idee 1089, vw VII, p. 3o). Het bedrijf blijkt een tabaks-en sigarenwinkel annex leesbibliotheek te zijn (zie Idee 1090 e.v.). Wouter Pieterzijn familie betaaltf 100,se worth er aan
borg (vw vii,
p. 44). Wouter leest er van alles totdat
blijkt dat de heer Motto – 'Handel & Cie' is een verzinsel – er met de kas en Wouters borgstelling vandoor is (VW VII, p. 48).

Mozart, Wolfgang Amadeus-, Salzburg 1756 – Wenen 1791, Oostenrijks componist. Reeds op zijn vijfde jaar componeerde hi' zijn eerste stukken en op
zijn zesde jaar speelde hi' aan het hof van Wenen.
Hi' muntte uit in alle muzikale genres.
In Idee 1049d schrijft M. dat Mozart en (het Hooglied van) *Salomo `veramsterdamd' zijn: het `gemene yolk' improviseerde liedjes op hun melodieen
(vw VI, p. 423 en 435).
In de Woutergeschiedenis zinspeelt hi' op Mozarts
aanstelling aan het hof in Wenen: Pater Jansen verhaalt van een `orgelise te Wenen, die door de aartshertogin op schoot genomen en door de keizerin
gezoend werd (Idee 1261, vw vii, p. 560-561).
(Lit. H.H.J. de Leeuwe, 'Multatuli en de muziek', in:
Over Multatuli, 1990, nr. 24, p. 31-34)

Mozes, zoon van Amram enJochebed. Hi' werd door
Godgeroepen om het yolk uit Egypte te voeren. Op
de berg Sinai ontving hi' de Tien Geboden. Hi' leidde zijn yolk volgens het bijbelverhaal veertig jaar
door de woestijn en stierf in het zicht van het Beloofde Land. God verscheen aan Mozes in `eene vlam des
vuurs uit het midden van een braambosch' (Exodus
3:2 e.v.). Hiervan maakte dal van de kinderen Kopperlith uit de Woutergeschiedenis een schilderij
(Wee 1214, VW vii, p. 369).
In de tweedegeschiedenis van gezag in de Minnebrieyen schrijft M. dat Mozes evenals alle `volksleiders,
wichelaars, tovenaars, priesters', een god bedacht
omdat hi' heersen wilde (vw ii, p. 35). *Montesquieu

M.P. afkorting van Member of Parliament (E. Kamerlid). m.gebruikt deze afkorting in Over Specialiteiten
(vw v, p. 527).

Muiderkring, "P.C. Hooft
Mulder, F.P.J.-, en C. de Gavere, studenten te Croningen, auteurs van de brochure Opmerkingen en Gedachten over zaken van algemeenbelang (3 afleveringen: nr. 1:
Groningen 1862, nr. 2 en 3: Amsterdam 1862). In
Idee 206 schrijft M. dat Mulder en De Gravere hem
hun brochure hebbengestuurd. Hi' behandelt `als
teken destyds' en bedankt hen hartelijk voor de toezending. Hi' schrijft verder getroffen te zijn door
twee bijzonderheden, namelijk het feit dat de auteurs studenten waren en dat zij zijn `vaan' uitstaken:

MOZART — MULLER

`Zy zeggen: «onze leus is vryheid en waarheid, liberaliteit en humaniteit; onze vyanden vinden wy in despotisme en bygeloof, slaperigheid en dwepery». Die leus
is ook myn leus.(...) Welnu, die beide jongelieden ontrollen die vaan, en op hun krygsroep: a la rescousse!
was myn plicht te antwoorden: bier ben ik! En dat heb
ik geantwoord.' (vw ii, p. 417-418)
In hetzelfde Idee schrijft hi' dat hi' enkele dagen later een brief van twee andere studenten had ontvangen, waarin zij hem vroegen of het waar was dat hi'
aan 'die twee schandvlekken hunner hogeschool'
een briefgeschreven had waarin `beste kerels' voorkwam. Zij schrijven verder dat zij respect hebben
voor Multatuli's kunsttalent, waarheidsliefde en
rechtvaardigheid, waarop M. cynisch reageert, en
eindigt met: `Schaamt U!' (vw II, p. 418-419).
In 1914 verschijnt J. Huizinga's Geschiedenis der universiteitgedurende de derde eeuw van haar bestaan (1814-1914).
Daarin schrijft Huizinga bij zijn bespreking van Moleschotts materialisme: 'De zwetsende atheist bleef
een figuur uit den oesterkelder op onwaarschijnlijke uren', waarna hi' direct verdergaat:
`Multatuli-club was omstreeks 1867 een scheldnaam.
Toen eenige jaren eerder een paar kalverachtige vrijgeesten hun vereering voor den meester luchtten in
een reeks van onbehouwen aphorismen, die zij aan de
drukpers prijsg aven, wekten zij hevige verontwaardig
in g; andere studenten verzochten hun, zich voortaan
niet meer als student te betitelen, terwijl perfide stemmen niet ontbraken, die alarm riepen over zulke
vruchten van de moderne richting.' (geciteerd naar Johan Huizinga, Verzamelde werken, dl. viii, Haarlem,
1951, p. 23o)

Muller, Hendrik C.-, 1855-1927, Nederlands letterkundige, leraar klassieke talen aan het gymnasium
te Amsterdam. Lid van de vrijdenkersvereniging De
Dageraad (*De Dageraad 2) en medewerker van het
socialistische blad Recht voor allen.
Bij de voorbereidingen van het "Huldeblijk voor M.
in het voorjaar van 1882, werd Muller aangeschreven(brief van J. Deutz aan V. Bruinsma d.d. 6 februari 1882, vw XXI, p. 65o). Deze reageerde niet
enthousiast: uit ingewonnen inlichtingen had hi'
geen gunstig beeld van M. gekregen (brief van Muller aan aan Bruinsma d.d. 23 maart 1882, vw XXII, p.
54). Enkele maanden later is hi' echter van mening
veranderd(brief aan Bruinsma van 18 juni 1882, VW
XXII, p. 299) en benadert hi' M. nog in oktober van
dat jaar voor een erelidmaatschap van de vereniging
De Dageraad (cf. M.'s brief aan Muller d.d. 7 oktober
1882, vw XXII, 1). 373-374). In augustus 1883 brengt
hi' M. een bezoek in Nieder-In
In 1883 publiceert Muller onder de titel Een woord
over Multatuli de tekst van zijn rede van 25 november
1882 voor De Dageraad. Hierin schetst hi' onder
meer een multatuliaanse utopie: een onderwijzer
die in 1982 de Max Havelaar bespreekt (vw XXII, p.
05-509).
5
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De levendige correspondentie tussen M. en Muller,
waarbij naast correspondentieschaak ook o.a. het socialisme te berde wordtgebracht, verandert na een
brief van M. d.d.5 september 1886, waarin hi' Muller schrijft:
Vaarde heer Muller, Uw toon beviel my niet. oDit
heeft niet met de schaakparty te maken» zultze
gen. Wel met de geheele aanraking. Laat ons die liever
afbreken. Voor kibbelen acht ik me tegoed. Na groete
en sans rancune tt Douwes Dekker' (vw )(mu, p. 708)
Vanaf die tijd werd de correspondentieschaak
vriendschappelijk doch zakelijk voortgezet. Na M.'s
dood blijft Muller een groot bewonderaar van hem.
Wanneer het Taal- en Letterkundig Congres in 1887
geen aandacht besteedt aan het overlijden van "C.
Busken Huet en M. dient hi' bij het volgende congres in 1893 een motie in waarin hi' voorstelt M. blijvende hulde te brengen. De rede die voornemens
was tijdens dit congres te houden – hi' was verhinderd – is afgedrukt in de Handelingen van het Congres
(P. 343).
In 1887 publiceerde hi' in het herdenkingsnummer
van De Dageraad het gedicht 'De laatste Christen',
geInspireerd op Idee 427 CGeen schoner beeld dan
't beeld van «den laatsten Christen»'; vw ii, p. 63o);
in 1888 verdedigde hi' in hetzelfde tijdschrift met
het artikel `Een neurasthenische diagnose' (p. 13-21)
g
M. teen
de aanval van *Theodoor Swart Abrahamsz
in Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Eene ziektegeschiedeni s' .
Muller was in 1903 betrokken bij – overigens mislukte –plannen om een gedenksteen te plaatsen in
degevel van het logement te Brussel waar M. de Max
Havelaar schreef (AtteJongstra, De Multatulianen,
1985, p.125), in 1919 steunde hi'j de uitgave van een
Multatuli-bloemlezing (a.w., p. 157-158). Mullers
zoon, Joan Muller, verdedigde zijn vader na diens
g
dood teen
een aanval van de weduwe van Edu, 'De
Schoondochter' (d.i. A.G. Douwes Dekker-Post van
Leggelo), die ook Muller zwart had gemaakt in De
waarheid over Multatuli en zijn gezin (Jongstra, a.w., p.
211). *Multatuliana

Muller, (Friedrich) Max-, Dessau 1823 – Oxford
1900, beroemd Duits taalkundig,
e kenner van het
Sanskriet, hoogleraar te Oxford vanaf 1854.
In Idee 1064 bestrijdt M. diens stelling dat er weinig
ofgeen gewicht gehecht moet worden `aan de rol
die door klanknabootsing in de wording der talen –
dialekten slechts! –gespeeld wordt':
`Met de oppervlakkigheid die heden-ten-dage den
weg schynt te banen tot europesen roem, stelt hy [Willer] tegenover dezen afkomst – ze is te eenvoudig en te
natuurlyk voor 'n professor! – de: «ontwikkeling van
den menselyken geest». (...) De stelling van Max Milller is doodeenvoudig 'n anti-darwinistische hofmakery aan zeker soort van Publiek.' (vw vi,p. 684)
*taal

Mulock Houwer-Syrier, Elizabeth Leonarda-, geb.
1816, kennis van M. die bij haar en haar man, Willem H. Mulock Houwer(1804-1860) in 1838 te Batavia verbleef. In 1875 zagen zij elkaar weer blijkens
een brief van haar aan M. d.d. 23 februari 1878 (vw
xix,p. 182). Uit deze brief blijken meer dan vriendschappelijke gevoelens voor elkaar. M. noemt haar
in een brief aanJ.M. Haspels d.d. 26 februari 1878
`een myner eerste liefden' (vw )(Ix, p. 197). Hi' ontmoet haar daarna weer op 4 maart 1878, waarover
hi' op 28 maart 1878 Mimi schrijft: `Myn Mevr. Houwer was in de wolken. Maar och ze is sedert75 zoo
oudgeworden. Ik vrees dat ze haar laatste jaar beleeft! Ze is 'n zeer oude vrouw, 'n ruIne! Het doet me
zeer. 'vw )(Ix, p. 39o). Aan R.J.A. Kallenberg van
den Bosch schrijft hi' op 29 december 1881: `Zy was
't die me vroeg of ik haar nu de kus geven wou die ik
in 1839 (!) uit jongensachtigen schroom terug hield.'
(VW XXI, p. 562).

Multafero, ps. van "A. van Brussel.
Multapatior, (Lat. ik lijd veel) ps. van L.P. Philippo,
handelsreiziger te Boxtel, publicist voor dagbladen
en tijdschriften, zoals De 19e eeuw (1872), Gedachten
van een Katholiek liberaal (1875), De huishoudkunde
(1875), Te en de Patentbelasting (1876) en Belastingwezen
(1876).
In Idee 926 noemt M. met zijn instemming, zijn bijdrage voor de Heldersche Courant (1875) over drankbestrijding, waarin Multapiator beweert dat M.
`misbruik van sterken drank had behoren op te geven onder de beletselen die 't onafhankelyk streven
naar waarheid, d.i. Vrye Studie in den weg staan'.
Deze teletselen' Cverkeerd lezen, of onjuist verstaan, (...) officiele verdraaiing van de waarheid, (...)
het zweren by de woorden des meesters') waren
door m.genoemd in Idee 590 (vw Iv, p. 340). m. reageert als volgt op Multapatiors stuk:
Vie met goeden uitslag den drankduivel bestrydt,
verdient 'n burgerkroon. Ik kan me – op 't uitroeien
van de gelovery na, die ook 'n soort van dronkenschap
is – geen nuttiger doelwit voorstellen.' (noot bij Idee
926, vw iv, p. 720)
"drankgebruik

Multatuli, ps. van *Eduard Douwes Dekker, die deze
naam bedacht toen hi' in september 1859 besloot
om het toneelstuk De Bruid daarboven niet onder zijn
eigen naam te publiceren. Aan Tine schrijft hi' op
28 september hierover:
`dock ik wil mijn naam niet op de affiches hebben
want daar men in Holland, domgenoeg, dikwijls een
vooroordeel heeft tegen menschen die frivole din en
schrijven, en ik misschien later nog weer in betrekking komen zal, daarom wil ik onder een anderen
naam gedrukt of gespeeld worden. Ik noem mij Multatuli dat is: ik heb veel gedragen, een vreemde naam niet
waar? Welnu als nu mijn stuk gespeeld wordt dat
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nooit zo spoedig zijn kan daar de repetitien enz. veel
tijd we nemen hoop ik niet lang daarna klaar te zijn
met mijn boek en als dat dan met dien naam Multatuli in de wereld komt, die als mijn stuk een beetje lukt,
aauw in de gedachten komt omdat hij zoo vreemd en
g
toch welluidend klinkt, dan moet dat op mijn boek
doen letten.' (vw x, p. 6o-61)
Hetpseudoniem is wellich ontleend aan een versrePoetica (Epistola II: 3 vs. 412.gel van Horatius' ArsPoetica
414), waarin de reels staan: 'Qui studet optatam
cursu contingere metam,/Multa tulet fecitque puer,
sudavit et alsit,/Abstinuit venere et vino.' (Lat. Wie
ernaar streeft hetgewenste einddoel in de renbaan
te bereiken,/moet reeds als knaap veel hebben ondervonden engedaan, en veel hitte en kou geleden;/hij heeft zich onthouden van minnespel en
wijn). Stuiveling oppert ook de mogelijkheid van
een ontlening aan Ovidius (Tristia iv:x vs ioz), maar
acht dit wel minder waarschijnlijk (vw I, p. 568).
(Lit. G. Koops-van Bruggen, `Nomen est omen' in:
Over Multatuli 1990, nr. 2.4, p. 63-70)

Multatuli, onafhankelijk weekblad waarvan het eerste nummer op 12 februari 1888 verscheen onder redactie van B. Bymholt, socialistisch propagandist,
eschiedenis
van de arbeidersbeweauteur van
eenAmsterdam.
g
in g, en een anonieme onderwijzer te Amsterdam.
Het blad was van atheIstisch-socialistische signap van
tuur. Medewerkers waren Dr. A. Dondorf (s.
*Marie Anderson) en G.L. van Hemert. Na drie
maanden veranderde het blad onder redactie van
J.M. Smit in Morgenrood, dat als zondagsblad de lezers van Recht voor Allen werd aangeboden.
(Lit. Atte jongstra, De Midtatuhanen, 1985, p. 101-105;
Em. Kummer, `Onde voorouder: Multatuli, onafhankelijk weekblad', in: Over Multatuli,1987 , nr. 19,
p. 6-18; 1988, nr. 20, p. 30-4o en nr. 21, P. 44-58)

Multatuli, toneelvereniging-, opgericht in 1903 te
Delft. De vereniging stelde zich in dienst van de moderne arbeidersbeweging. Zij voerde vooral stukken
van Heijermans op, zoals De Rijzende Zon in 1948.
(afb. in Atte Jongstra, De Multatulianen,1985, p. 205).

Multatuli, Vereniging-,
1. een in 1888 opgerichte vereniging ter popularisering van M.'s ideeen. Sprekers waren o.a. Willem
Paap en Willem Meng (Lit. Atte Jongstra, De Multatulianen,1985, p. 95 en p. 99-101).
2. spiritistische vereniging, opgericht in 1896, zoals
vermeld staat in J.L.W.P. Matla en G.J. Zaalberg van
Zelst, Hetgeheim van den dood Cs-Gravenhage, 19201921). Van deze vereniging konden `geesten en menschen' lid worden(Atte Jongstra, De Multatulianen,
1985, p.114-116).

Multatuliana,
In de advertentie voor de tentoonstelling van het Internationale Vrijdenkerscongres in september 1883
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worthgevraagd om `Multatuliana', dit zijn `alle Boeken, Brochures, Portretten enz., betrekking hebbende op Multatuli en diens Werken'. De advertentie is
ondertekend door "H.C. Muller, *P. Westra en
H.J.T.M. Koning. (Algemeen Handelsblad van 26 augustus 1883; vw xxii, p. 722).
M. reageerde geschrokken op deze advertentie. Hi'
schrijft op 27 augustus aan Muller of te zien van een
dergelijke expositie omdat hij vervelende reacties
van 1. van Vloten c.s. vreest(vw xxii, p. 726). De organisatoren plaatsen daarop een advertentie, waarin zij bekend maken dat de inzameling van
Multatulianageen voortgang zal hebben. De tentoonstelling zelf ging echter gewoon door, aangezien de voorbereidingen al in een vergevorderd
statium waren.
Verschillendepublikaties kregen na deze tentoonstelling de titel `Multatuliana'. Bijvoorbeeld het
boek van "A.S. Kok uit 1903 en het artikel van Henri
A. Ett in De Vlaamsche Gids (1954).
De term `Multatuliana' wordt ookgebruikt in de betekenis vane die betrekking hebben op M.
Bijvoorbeeld in het artikel `Multatuliana' van J.E.
Engelberts in De Nederlandsche Spectator (1904, p. 165),
waarin een overzicht van de vertalingen en een list
van herdrukken zijn opgenomen.
C.B. van Haeringen publiceerde in het artikel `Multatuliana' (Tijdschrift voor Nederlandsche Taal-en Letterkunde,1943, P. 247) enkele `Multatuliaanse'
woorden, zoals bijv. het scheldwoord `hamlark'
V orstenschool), `sujet' (bediende, in
slot derde bedrijf
(
de brief van Droogstoppel aan de vader van Stern)
en "`urise (vierde bedrijf van Vorstenschool).

Multatulianen, term voor bewonderaars van M., inzonderheid hen die zijn werken bestuderen. In mindergunstige zin is het een aanduiding voor de
kritiekloze, vaak minder ontwikkelde bewonderaars tijdens en lang na M.'s leven. (Atte jongstra, De
Multatulianen, Amsterdam, 1985). "D.R. Mansholt introduceerde de term `Multatulise. Met deze term
omschreef 1.0. de Vine het tijdschrift *De T olk van
de V ooruitgang (vw xviii, p. 584).

Multatuli-Commissie, Tijdens M.'s leven werden diverse oproepen tot steun aan hem en zijn gezin gedaan. Een aantal malen werd hiertoe een commissie
in het levengeroepen.
1.1860: initiatief voor een *Nationale Inschrijving.
2.1866: initiatief van "J. van Vloten, "R.J.A. Kallenberg van den Bosch, *T.C.F. van der Valk en "C. Busken Huet om Tine en de kinderen financieel te
steunen. Eind mei wordt een circulaire verspreid,
waarin de ondertekenaars(in bewoordingen die M.
kwetsend achtte) een beroep doen op de lezers voor
een jaarlijkse bijdrage (vw xi, p. 602-604). Uit dit
fonds verkreeg Tine via *Pot Teter tot haar dood toela en.
3.1870: 0 initiatief van *Van Gennep wordt na een
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oproep in de NRC van 4 oktober 1870, een commissie
gevormd. Naast Van Gennep nemen hierin zitting:
"H.P.G.Quack, "Th.J. StieltjAC
es, Wertheim
".. en
*J.H.C. Kern. Op 13 november plaatst de commissie
een oproep in de NRC, waarin zij een beroep doet op
de landgenoten' tot steun aan M. (vw xiv, p. 2,32.233; *Zaanlandsche Courant). M. voelt zich verraden
door de reacties van Kern en Van Gennep (vw xiv, p.
273 e.v.) en neemt deze ' Oproepingen' op in Idee 1034,
vw vi,. 336-340). De erven *J. van Lennep geven te
kennen de opbrengst van het kopijrecht van de Max
Havelaar in het fonds te willen storten (bericht in het
Algemeen Handelsblad van 20 december 1870; vw my,
p. 275); de commissie meent dat dit bedrag rechtstreeks aan M. moet toegekend worden (brief van
Wertheim aan M. d.d.9 januari 1871, vw xiv, p. 352).
Op 19 januari geeft de commissie per advertentie te
kennnen dat zij haar taak neerlegt (vw m y, p. 385),
op zi januari laat Kern eveneens per advertentie weten dat dit bericht onjuist is (vw xiv, p. 39o). Op 29
januari volt een verklaring waarin de opheffing
van de commissie een felt is (vw xiv, p. 411). Men
geeft aan dat het ontvangen geld, zo'n f 8000,-,
`overeenkomstig het doel, omschreven in de oproeping van 3 oktober 1870' besteed zal worden (vw
xiv,P. 448). Op 18 september 1872 voelt M. zich genoodzaaktper advertentie te berichten dat hi' nooit
een bijdrage van het fonds geaccepteerd heeft (vw
xv,p. 352). Een deel van het geld komt eind 1873 via
*Van Plettenberg toch bij M. en Mimi terecht, die
hetgebruiken voor de verpleging van *Theo Op de
Coul. Wat er met de rest van het bedrag gebeurd is,
is niet bekend. Vermoedelijk heeft Van Plettenberg
eengedeelte van het geld geInvesteerd in de uitgaven van Over Specialiteiten en Nog-eens: Vrye A rbeid (vw
xiv,p. 304).
Eind 1870 verschijnt een oproep van "Qin de Arnhemsche Courant, waarin gevraagd wordt Tine en de kinderen financieel bij te staan. 1. van Vloten reageert
hierop in de A rnhemsche Courant van 13 december
1870 (vw xiv,. 267-268); hi' wijst Q op het nog
steeds bestaande fonds ("Multatuli-commissie 2.)
dat wel aanvulling kan gebruiken.
3a. Bovengenoemde oproep van Van Gennep bereikt
ook Indie. Daar wordt, op initiatief van Philadelphus(ps. van Anton Boelen), in de Java-bode een oproep tot steun geplaatst (19 november 1870, vw xiv,
p. 238). Nog datzelfde jaar ontvangt M. 2,50,- (vw
xiv,. 268) van dit Indische Multatuli-Comitd.
4. 1882: initiatief voor een "Huldeblijk aan Multatuli.
5. In 1910 werd herdacht dat vijftig jaar geleden de
Max Havelaar was verschenen. Daartoe werd een
`Commissie ter huldiging van Multatuli's nagedachtenis'gevormd, onder voorzitterschap van "J.N. van
Hall. In de commissie hadden verder onder meer zittin g: S. Kalff, J.G. GOtze, C.Th. van Deventer, B.
Damme, *F. Domela Nieuwenhuis, C.R. Bakhuizen
van den Brink, Frans Bastiaanse, *F. van der Goes en

"F.M. Wibaut. Enkele leden trokken zich tijdens de
voorbereidingen terug. Op 7 mei 1910 werd de `Multatuli-dag' gehouden met een tentoonstelling van
multatuliana en een voorstelling van *A leid ("Edu).
Deplannen voor de herdenking vormden onderwerp van discussie in verschillende kranten, bijvoorbeeld Het Bataviaasch Handelsblad, Het Koloniaal
Weekblad en de NRC.
Een deel van de tentoongestelde multatuliana bleef
bijeen en werd beheerd door de in dat jaar opgerichte vereniging Het Multatuli-Museum ("MultatuliMuseum), o.l.v. P.J.A. Meersmans. Het batig saldo
van die dag werd gestort in het "Max-Havelaarfonds.
(Lit. Ge Nabrink, `Rumoer rond de Max-Havelaarherdenking 1910', in: Over Multatuli,1985, nr. 14, p.
42-61 en nr. 15, p. 2 9-44; Attejongstra, De Multatulianen, 1985, p.132 e.v.).

Multatuli-fonds,
1. "Multatuli-Commissie 1-4
2. Op 23 december 1887 werd een Multatuli-fonds
opgericht voor de aankoop van het huis te NiederIngelheim ten behoeve van Mimi ("Douwes DekkerPost van Leggelo).

Multatuli-Genootschap, sedert 1946 de naam
van de in 1910 opgerichte vereniging Het MultatuliMuseum. Op 2 maart 1946 vond, onder voorzitterschap van Garmt Swiveling, de eerste na-oorlogse
vergadering plaats. Sprekers waren A.L. Constandse
en Jan Romein. Het Genootschap stimuleert de
belangstelling voor M.'s leven en werk, het beheert
het Multatuli-Museum en het houdt openbare
bijeenkomsten waarop sprekers worden uitgenodid. Het organiseerde in het verleden diverse
herdenkingen (zie hierover AtteJongstra, De Multatulianen, 1985), waarvan ook weer de laatste, het
eeuwfeest in 1987, een stroom van publikaties met
zich meebracht.

Multatuli-kalender, Scheurkalender voor 1925, ontworpen engetekend door jan Damme. De kalender
draagt als motto: 'De roe in van den mensch is
mensch te zijn' ("roeping van de mens). Elke periode van twee weken heeft een illustratie. Als eerste is
een portret van M. opgenomen. Verder vinden we
o.a. afbeeldingen van M.'s geboortehuis in de
Korsjespoortsteeg te Amsterdam, "SaIdjah, "Slijmering, *De Kruisspook, de "Banjir, meester "Pennewip, "Femke, Von Schuckenscheuer uit *Vorstenschool en Koningin *Louise.

Multatulikring, De-, socialistisch toneelgezelschap
te Antwerpen, dat in 1922 zijn 40-j arig jubilieum
vierde (AtteJongstra, De Multatulianen,1985, p. 179)
en dat nog in 1934 een bloeiend bestaan leidde
(ibid.,. zoo).
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Multatuli-Museum, in M.'sgeboortehuis, Korsjespoortsteeg 20 te Amsterdam. De basis van de collectie werd verzameld voor de tentoonstelling in 191o,
en werd beheerd door de vereniging Het MultatuliMuseum, later het Multatuli-Genootschap, met
P.J.A. Meersmans als eerste conservator. De collectie
werd eerst ondergebracht in het Stedelijk Museum,
vanafi926 in een zaal van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. In 1943 werd het geboortehuis aangekocht door Multatuli-bewonderaar C.G.
Roelfsema, die het huis later aan degemeente verkocht op voorwaarde dat hi' met zijn vrouw, J.A.
Roelfsema-Tenge (geb. 191o), vanaf 1957 tweede conservator, op de bovenverdieping konden blijven wonen terwijl beneden de collectie van het Museum
ondergebracht zou worden. In 1974 vond dit plan
doorgang. Henri Ett beschreef de geschiedenis van
het Multatuli-Museum in De Vrijdenker van 9 december 1950 (zie ook Atte Jongstra, De Multatulianen,
185).
9
Multatuli-Museum, Vereeniging Het-, opgericht
in igio (*Multatuli-commissie 5). In 1946 werd de
naamgewijzigd in *Het Multatuli-Genootschap.
Multatuli-narren, naam van *J. van Vloten voor de
Multatuli-bewonderaars "Versluys, "Schippers en
*Mansholt in De Levensbode van 1877 (vw xviii, p. 628629).

Multatuli-penningen, "gedenkpenningen
Multatuli-tentoonstellingen,
1.Tergelegenheid van het Internationaal Vrijdenkerscongres van 3o augustus – 2 september 1883 in
Frascati te Amsterdam. *Multatuliana
2. In 1910 in het Stedelijk Museum te Amsterdam,
P.
bijeengebracht door A.Th. Hartkamp en P.J.A.
Meersmans. Uit deze tentoonstelling is het "Multatuli-Museum voortgekomen. Over deze tentoonstelling bericht de NRC van 7 mei: 'De tentoonstelling is
zeer belangwekkend, niet enkel om de handschriften van Multatuli's werken en de vele brieven – ook
nog onuitgegevene – om zijn oeuvre in al de uitgaven, ook in de Fransche, Engelsche, Duitsche,
Poolsche, Hongaarsche, Deensche uitgaven, maar
tevens om de vele stukken: albums, inteekenlijsten,
die ons de namen openbaren van hen, die het hunne
hebben bijgedragen om Multatuli's bestaan materieel eenigszins dragelijk te maken. En het geeft een
zekere voldoening op te merken, hoe niet alleen
onder de jongeren – studenten byv. der toenmalige
Delftsche akademie – er worden aangetroffen, die
later in hooge posities hebben bewezen, dat het
vuur, door Multatuli in hun jeugd in hunne
harten aangeblazen, op later leeftijd niet is uitgebluscht – maar dat ook hetgetal der even die reeds
arrive waren: kunstenaars, staatslieden van naam,
zich het een eer hebbengeacht op de listen van
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het huldebetoon niet te ontbreken'.
3. In december 1935 hield de vereniging *Het Multatuli-Museum ter viering van haar 25-jarig bestaan
een tentoonstelling van Multatuliana in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
. In 1947 in de zaal van de Hoofdstadboekhandel in
4
de Kalverstraat, geopend door mr. de Roos, wethouder van Kunstzaken van Amsterdam. Dit initiatief
werdgevolgd door een tentoonstelling in AntwerP in hetzelfde jaar. De opening daar werd verricht
door G. Schmook, bibliothecaris van de stad Antwerpen, in aanwezigheid van onder meer G. Stuiveling
en R. de Clerck, gouverneur der provincie Antwerpen, en de Nederlandse consul-generaal A. Ruys.
Naast een deel van het in Amsterdam tentoongestelde, was daar ook interessant materiaal uit de Antwerpse archieven uit de Belgische tijd van DD. te
zien.
5. In 196o werd in het Amsterdamse Waaggebouw
door het Multatuli-Genootschap de rote expositie
Honderjaar Max Havelaar georganiseerd t.g.v. de Havelaarherdenking.
6. In 1987 werd een rote tentoonstelling georganiseerd in het Haase Letterkundig Museum t.g.v. het
herdenkingsjaar. De tentoonstelling was is dat jaar
in Belgie en Indonesia (Erasmushuis te Jakarta) te
bezichtigen geweest.
7. Ter gelegenheid van de 175e verjaardag van M. en
de voltooiing van de V olledige Werken werden in het
voorjaar van 1995 door de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam i.s.m. het Multatuli-Museum, de
twee tentoonstellingen Multatuli: 'muiter van gisteren,
held van vandaag' en Multatuli en zijn uitgevers en drukkers: 'Ik mag een oogenblik suf zyn...' georganiseerd in
de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
8. Sinds 1975 wordt er jaarlijks een kleine expositie
in het Multatuli-Museumgeorganiseerd, die voor
te bezichtigen is.
hetpubliek het gehele jaar
Multatuli-vergoding, Vele voorbeelden van Multatuli-vergoding zijn te vinden in Atte jongstra, De
Multatulianen.125jaar Multatuli-verering en Multatulihulde (Amsterdam, 1985).
Multatuli-Wes en *Marie Anderson
Munito, Vol ens Taco H. de Beers Woordenschat
Cs-Gravenhage, 1899) was dit `omstreeks 1840 een
geleerde hond, die domino kon spelen, het a b c kon
opzeggen, enz'. Het 'lot is zwakker dan zelfs 't
hondje Munito op de kermis', schrijft M. in de Millioenen-studien (vw v,p.191).
Munten, In Idee 1093 schrijft M.:
`De courante waarde van 'n muntslag kan ten algemenen nutte, en zonder onevenredig-meerder uitgaaf
voor den aanmaak, worden verhoogd door het toevoegen van kunstwaarde en historische betekenis aan de elk
jaar in omloop te brengen stukken.' (vw VII, p. 42)
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Muntstelsel, "duitenplaterij
Murphy, "Morphy, Paul
Murray, John-0808-189z, vanaf1829 samensteller en
uit ever van 'Handbooks for travelers', de En else
Baedeker. Hetgeslacht Murrey is vanaf 1768 actief
als uitgevers. In de Millioenen-studien spreekt M. van
`zeven rode Murray's', zeven dames met hun rode
reisgidsen (vw v, p. 271).

Museums, In Pruisen en Nederland schrijft M. dat museurns, zelfs al zouden zegeen toegangsprijzen vrag
en, niet bezocht worden door het ' yolk', dat `niet is
opgevoed tot het scheppen van genot in kunstbeschouwing' (vw iv, p. 71).

Muskadijntje, (Fr. muscadin=fat, lett. iemand die
naar muskus ruikt) Door m.genoemd in een brief
aan G.L. Funke d.d.9 juli 1879 (vw XX, p. 73).

Muurling, Willem-0805-188z, in 1832 predikant te
Stiens (Friesland), vanafi837 hoogleraar in de godgeleerdheid te Franeker en vanaf 184o te Groningen.
Verder was hi' redacteur van het tijdschrift Waarheid
in Lie de.
Als aanhanger van de *moderne theologie wordt hi'
door M. regelmatig besot. In Idee 279 en 28o bekritiseert hij Muurlings F ormulier ter Huwelijks-inzegening 4858). Hi' noemt het een `prul', van het begin
tot het eind een `gewawel in de tale Kanaans, vol onzin, blyken van onkunde, leugen en godslasteing,
d.i. schending der lieve wetten van de Natuur'. Het
is evenwel `hoogstbelangryk als graadmeter van de
laagte waarop onze maatschappy staat'. Hi' formuleert zijn oordeel over Muurling aldus:
`Welnu, ik zeg: wy hebben met dien Muurling niets te
maken. Misschien is die man zo dom niet. Niet dommer althans dan de eerste de beste. Wellicht moeten
wy 'm pryzen voor de goedheid zich zó te hebben neergebogen om te voldoen aan zulke behoeften. Wy hebben hier noch met Muurling, noch met welke persoon
ook te doen, wy hebben te doen met de dominees in 't
godzalig Nederland.' (vw II, P. 475-478)

Muusses en Co.,J.-, uitgeverij te Purmerend, opgericht in 1881 door 1. Waltman Jr. en J. Muusses.
Deze firma werd eigenaar van het Multatuli-fonds
dat voorheen in bezit was van WaltmanJ,
r. te weten
Millioenen-studien, Over Specialiteiten en Nog-eens: Vrye
Arbeid. WaltmanJr. onderhield de contacten met M.
Bij de ontbinding van de firma in 1889 ging het
Multatuli-fonds naar Muusses, die het nog in hetzelfde jaar verkocht aan de Gebr. E. & M. Cohen
(Nijmegen, Arnhem). Deze firma gaf vanafi889 de
driedelige reeks Goedkope Werken (later genoemd
Meesterwerken in vier delen) van M. uit ter aanvulling
van de door Elsevier aangeboden tiendelige reeks
Verzamelde Werken ("Volledige Werken).
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Muziek, In Idee527 schrijft M.:
`Muziek is my een ware behoefte, en meermalen offerde ik myn middagmaal op, om een concert by te wonen. Maar in myn smaak ben ik burgerlyk.
Bravourstukken bevallen my niet, en een vol orkest
doet me zeer. Ik loop grote kunstenaars uit den we g.'
(vw HI, P. 340)
In het algemeen blijkt Nt.'s kennis van muziek gering, al voelt hi' zich somtijds geroepen met geringschatting te schrijven over doorgaans gewaardeerde
componisten ("Beethoven "Rossini). De compositie
van muziek staat nog lager `dan 't handigheidje van
verzenmakers, en dus beneden dansen engeldwinnen', schrijft hi' in Idee 626 (vw iv, p. 376). In Idee
52,7 betoogt hi' dat er zoveel `leugen' in de muziek is
en hi'j geeft daarbij als voorbeelden:
`George in de *Dame blanche, zingt zyn helen «ciel»
naar den kelder, en het «fille chêre!» van Eleasar, in de
"Juive, is een perfecte melodie voor een drinkliedje,
hoe platter hoe liever.' (vw In,. 341)
"componisten *Wieniawski
(Lit. H.H.J. de Leeuwe, `Multatuli en de muziek', in:
Over Multatuli 24, 25 en 27)

Mier, Pieter-, Batavia 1812 – 's-Gravenhage 1881, studeerde rechten in Leiden, werd vervolgens in 1833
advocaat in Nederlands-Indie, in 1835 referendaris
ter algemene secretarie, in 1837 griffier bij het hooggerechtshof, in 1838 raadsheer aan het hooggerechtshof en laterprocureur-generaal. In 1849 werd
hi'j advocaat-fiscaal voor zee- en landmacht en van
1851 tot 1855 was hi' lid van de Raad van Indie. Hi'
vertrok in 1855 met verlof naar Nederland waar hi'
op 1 nuari
ja
1856 minister van Kolonien werd in het
kabinet Van Hall-Donker Curtius. Zijn benoeming
tot gouverneur-generaal van Indie in hetzelfde jaar
was aanleiding tot het indienen van de motie-Keuchenius en leidde tot de ontbinding van de Tweede
Kamer. Hi' beperkte de macht van de inlandse hoof
den en verminderde de herendiensten. Hi j' bleef tot
1872 gouverneur-generaal, waarna hi' naar Nederland terugkeerde. Hi' werd gepensioneerd als vicevan de Raad van Indie, ondanks het feit
P
dat hi'j deze functie nooit bekleed had. Als reden
hiervoor werdgegeven dat hi' dit ambt bekleed zou
hebben, indien hi' naar Indie zou zijn teruggekeerd.
Zonder daarbij de titel te noemen, voerde Mier het
woord over de Max Havelaar in de Tweede kamer op
25 september 1860. Hi' sprak van `een werk, in eenen zoo schooners, wegslependen stijl en met zooveel talentgeschreven'. Het boek had, aldus Mijer,
op vele `onkundigen en ligtgeloovigen' of tij dezulken diegaarne aannemen wat ten nadeele van het
bestuur in Nederlandsch Indiegezegd wordt, een
ongunstigen indruk gemaakt'. Die indruk had het
echter niet op hem gemaakt, `omdat ik voor mij niet
overtuigd ben van de theid
juis en waarheid der in
dat werk voorgestelde beschouwingen' (vw x, p. 317320).

MIJN – MYTHOLOGIE

328

Op 19 september 1866 – een dag na Mijers benoeming tot gouverneur-generaal – richtte M. zijn laatste verzoek tot herplaatsing in de Indische dienst
aan hem. In deze brief schrijft hi' het als zijn plicht
te voelen zijn gezin uit de nood te redden. Hi' uit de
wens `om nuttig werkzaam te zyn in het land dat ik
liefheb' en vervolgt:
`By wederplaatsing in Inie, op eene wyze zooals Uwer
Excellentie hetgeschikt zou voorkomen, zou ik my
beyveren door stipte pligtsvervulling te toonen dat
het my nooit te doen was om afbreken of tegenwerken. 1kgeloof nuttig te kunnen zyn, vooral met het
oog op de tydsomstandigheden ook in het buitenland.
En bovendien ik heb veelgeleden, in en door het lyden van myn gezin vooral!' (vw xi, p. 690-691)
Hi'j heeft nooit antwoord ontvangen.
In Over men arbeid schrijft M. dat Mier zo'n hoog
pensioen geniet `«omdat hy – ik citeer – zekere betrekking nietbekleed heeft.»' (vw II, p. 204).

Mijn Schaatsen, gedicht van DD. waarschijnlijk uit
1838. Het gedicht werd door Mimi naar een niet teruggevonden handschrift gepubliceerd in haar Brieven-uitgave (Brieven ws I, p. 17; het is ook afgedrukt
in vw viii, p. 50 - 54 en in Multatuli Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom, Amsterdam,
1985, p. 11-16). Het gedicht zou door de moeder of de
oudste broer van Eduard, buiten zijn voorkennis en
na zijn vertrek naar Indie, in een almanak zijn gepubliceerd. Het is het oudst bekende werk van DD. De
dichter beschrijft de genoegens van het is en van de
huiselijke haard en spoort tenslotte aan tot weldoen
met een beroep op hemelse vergelding. De eerste en
laatste van het in totaa118 strofen tellende gedicht
luiden:
`Zoo menigeen zingt er van vreugde of uit leed./Zoo
menigeen tokkelt de snaren,/Zoo menig die pen en paier al versleet,/Zoo menig die de aarde weergalmen
p
reeds deed/Door zangen van roem of gevaren:/Maar

wat ook zinge men wrake 't of niet,/Ik wijd aan mijn
schaatsen mijn kunsteloos lied.
En als dan die arme, in lompen gehuld,/Met trillende
lip u komt smeeken,/Heb dan toch het harte met deernis vervuld,/ Voldoe uwen naaste een gedeelte der
schuld,/Dat zal eens bij God voor u spreken./ Een weldaad den armen broeder gedaan/Wijst boven een
plaats in den hemel u aan!'

Mijnhardt, Hermanus, 1811-1879, logement- en koffiehuiseigenaar in Nijmegen en vanaf 1852 in de Kalverstraat(nr. 8 en later nr. 15) te Amsterdam. Het
Poolsche koffiehuis was de naam van zijn zaak in
Amsterdam. *hotel 6

Mystêres de Paris, Les, roman uit 1842-1843 van
"Eugene Sue.

Mythe, In de mythe zal men makkelijker de waarheid
ontdekken dan in de vertelsels van degeschiedschrijvers, betoogt M. in Idee 513. Niemand zal na lezing van Phaedrus (63 v.Chr.-14 n.Chr., Romeins
fabeldichter) of "LaFontainegeloven dat vossen en
raven spreken kunnen, `maar velen verkeren nog altijd in den waan, dat Willem de Zwyger zo'n bijzondere vader was van een vaderland dat nooit z'n
vaderlandgeweest is' (vw III, p. 257). "(Geschied)schrijvers

Mythologie, In Idee 903 vraagt M. zich of waarom
men wel de zin van de Griekse mythologie heeft weten te achterhalen, maar `omen eigen Jehovah nog
altyd zo plat-letterlyk' opvat (vw iv, p. 640). Het zou
de moeite waar zijn ook de bijbelse verhalen hierop
te onderzoeken, aldus M. want 'De hebreeuwse
dichters (...) leveren meer stof tot nadenken dan de
Grieken en Romeinen, vooral dan de laatsten.' (vw
Iv, p. 640). *Paris *Mercurius

N
Naaldgeweer, * Chasse of A.A.
Naber, Samuel A.-9 1828-1913, directeur van het gymnasium Willem III te Batavia, sedert 1871 hoogleraar
klassieke talen te Amsterdam, auteur van letterkundige en opvoedkundige werken. Op 6 september
1860 schreef hi' zijn ouders dat de enkele exemplaren van de Max Havelaar die er in Batavia waren, `verslonden' werden. Na lezing van het bock is hi'
enthousiast, maar spreekt van `dat ongelukkige
slot' (wsch. Familie-correspondentie van Johan Willem Anton Naber 1819-1876, bewerkt door Johanna W.A. Naber, s.1., 1936).
Nachtschuitsdroom, De-, titel van eengedicht dat
DD. in 1843 of 1844 schreef ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van de ouders van Pieter L. van Bloemen Waanders(1823-1884), ambtenaar te Padang.
DD. droeg het voor op het feest dat Bloemen Waanders te Padang voor zijn vrienden organiseerde; de
jubilerende ouders waren te Semarang. Enkele reg
els uit het gedicht:
`II( groet U echtlijk paar door liefde en trouw vereend,/
II( groet U door het lot zoo weeldrig gezegend,/'t Is
zoet wanneer ons oog om 't Teed van andren weent,/
Maar luider juicht het hart als and'ren heil bejegent./
Zoo treft mij uw geluk door anderen schaars genoten,/Zoo juich ik dankend mee in 't heilrijk levenslot,/
Geen schooner beeld van min dan trouw van echtgenooten/Vereerend in lief en Teed, in 't Leven bij God!'
Hetgedicht kreeg een plaats in DD.' s *`Brief aan A.C.
Kruseman'(vw ix, p. 190-195), waarin we over de
ontvangst van het gedicht lezen: `Waanders huilde
als een kalf, en ook de andere vrinden zeiden dat het
«zoo lief» was'. Men suggereerde om het gedicht
aan de ouders te sturen: `«Dat zal ze AANDOEN>>',
maar 'Door overmaat van aandoening lag mijn
Schuitsdroom kort daarop – 't werd een droomschuit – te varen in de stokvischboter, beladen met
wijn, gebrande uijen, mosterd en (alweér met Tollens): «wat daarnevens past» niet te vergeten wijn
die algedronken was –' (vw ix, p. 195-196).
Nagelaten werk, *Aleid "Onafgewerkte blaadjes
Nahuijs, jhr. Alphonse Johan Bernard Horstman-,
Alkmaar 1840 – 's-Gravenhage 1890, telegraafambte-

naar in Engeland. Hi' vertaalde in samenwerking
met M. de Max Havelaar in het Engels; deze vertaling
verscheen in 1868 te Edinburgh bij Edmonston &
Douglas onder de titel Max Havelaar or the coffee auctions of the Dutch trading company. Deze vertaling is de
eerste uitgave waarin de plaatsnamen en eigennamen voluit zijn afgedrukt ("Max Havelaar; zie W.F.
Hermans, De raadselachtige Multatuli, 2e druk 1987, p.
285). Ook andere wijzigingen die "J. van Lennep in
de eerste Nederlandse uitgave van de Max Havelaar
had aangebracht, werden in deze uitgave door M.
hersteld, hoewel hi' het manuscript niet tot zijn beschikking had. Een voorbeeld van zo'n herstelde
wijziging is de zin 'Den nieuwen G.G. ken ik, ik
weet dat er van hem niets te wachten is', die Van
Lennep had veranderd in 'Den nieuwen G.G. ken ik
niet, ik weet niet wat er van hem te wachten is'.
Over deze vertaling schreef Nahuijs zelf het stuk
`Max Havelaar in Engeland binnengeleid' (De Nederlandsche Spectator van 7 maart 1868; VW xi', p. 697699). Een lovende recensie van deze vertaling
verscheen in de *Contemporary review.
Nahuijs was van plan ook een Spaanse vertaling van
de Max Havelaar te vervaardigen. Hierover schrijft
M. op 3o mei 1870 aan A. van der Ghinst:
`Het words vertaald te Buenos-Ayres, door denzelfden
die de engelsche vertaling heeft bezorgd, baron Nahuys een der edelste en tevens der zonderlingste wezens die ik ooit leerde kennen. Hy is dood voor alle
genot, voor alle hoop, voor alles – behalve voor my, en
dat was zoo, zes, acht jaar voor hy me gezien had! Overigens – of daarclOsir misschien – bemoeit hy zich met
niets. Hy kende geen Engelsch, en ging naar Engeland
om 't te leeren. Spaansch leert hy nu te Buenos Ayres.'
(vw xiv, p.116)
De vertaling is nooit voltooid, wel verscheen in 1876
van Nahuijs' hand een Spaanse vertaling van deJapanse Gesprekken (Conversaciones Japonesas. Riocuarto,
La Voz de Rio cuarto).
In een brief aan G.L. Funke d.d. 8 november 1876
spreekt M. van 'die besten besten kerel':
`Hy heeft sedert 16 jaar een ander levensdoel dan my
te helpen, bytestaan, optehemelen. Daärvoor ging-i
naar Engeland, en daarvoor is-i nu in Z.-Amerika.' (vw
xviii, p. 490)
Napoleon, 1769-1824 keizer der Fransen, geboren te
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Ajaccio op Corsica als Napoleone Buonaparte uit
een burgerlijk milieu, bezocht militaire scholen te
Brienne en Paris. Werd op 24-jarige leeftijd generaal, en haalde verscheidenegrote overwinningen in
Italie. Hij poogde door zijn militaire successen in
ho ere en machtige kringen door te dri p en. Hij
trouwde in 1796 met Josephine de Beauharnais, in
1799 werd hij eerste consul en verkreeg de absolute
macht. Hij bracht Spanje en Duitsland onder Franse
invloed. In 1804 kroonde hij zichzelf tot Keizer der
Fransen, en maakte veel familieleden tot koning
van landen in de Franse invloedssfeer. Zo werd zijn
broer "Lodewijk Napoleon koning van Holland
(1806-1810). Degrote coalitie van En eland, Oostenrijk, Rusland, Zweden, en later Pruisen leidde in
1814 tot de onder an van Napoleons Rijk, en zijn
verbanning naar Elba. Zijn terugkeer naar Frankrijk, in een poging zijn oude positie terug te winnen, eindigde na honderd dagen in de slag bij
Waterloo op 18 juni 1815. Na deze nederlaag werd hij
voorgoed verbannen naar Sint-Helena.
M. had eengrote bewondering voor Napoleon: in de
`Losse bladen uit het dagboek van een oud man'
identificeert de schrijver zich met de 'one Napoleon. Niet om zijn overwinningen als `krijgsman' en
diplomaat, maar als jongeling':
`Napoleon was groot toen hij met het hoofd in de
hand nadacht, en het lot van Europa vaststelde, voor
nog iemand voorzien kon dat hij op Europa eenigen
invloed zoude kunnen uitoefenen. Hij is groot om dat

denkbeeld; hij zoude ook groot zijn ook dan wanneer de
toekomst daaraan niet hadde beantwoord. Velen deelen in den roem zij ner daden, dat denkbeeld echter behoorde hem alleen!' (vw VIII, p. 37o)

In 1881 leest M. de Memoires van "C.E.j. Remusat-Gravier de Vergennes, waarover hij R.J.A. Kallenberg
van den Bosch schrijft:

In de Ideeen komen we drie bezoeken van Napoleon
aan Nederland tegen: in Idee 1127 (vw vii, p. io6-in)
noemt M. diens bezoek aan Amsterdam ("kleding),
in Idee 672 schrijft hij dat Napoleon zich tijdens een
bezoek aan "Kijkduin met zijn vader heeft opgehouden (vw Iv, p. 408-41o). Napoleons bezoek aan Breda, in deplechtzaal van van het gerechtshof op 6
mei 1810 noemt M. in Idee 218. Hij neemt een verslag
van de redevoering van Napoleon op en merkt daarna op dat men uit dit verslag onder meer kan leren
`Hoe welsprekend Napoleon I was'. Hij vervolgt:
`Dit zeg ik in vollen ernst. Ik ben jaloers op z'n boutades. Zyn speech is inderdaad napoleontisch. Och,
als hy eens lezingen had moeten houden... ik kan er
vanyzen. Ook hy zou gebersten zyn!' (vw II, p. 4274
33). *Montesquieu *De Paula
Napoleon in, 1808-1873, zoon van koning Lodewijk
Bonaparte van Holland, werd in december 1848 president van Frankrijk en in 1852 keizer der Fransen
("plebisciet). Zijn beginselen (vastgelegd in L'Idee N apoleonienne) waren een men elfin van volkssoevereiniteit en (een ten dele verlicht) despotisme. Zijn
regering kreeg een toenemend repressief karakter.
Hij verklaarde in 1870 de oorlog aan Pruisen, werd
gevangen genomen te Sedan en in 1871 afgezet. Hij
stierf in En eland.
In januari 1856 noteerde M. in zijn memoriaal (vw
Ix,p. 477-479) een aantal citaten uit Oeuvres de N apoleon iii (Paris, 1854-1856), waarin de voordelen van
het despotisme worden besproken. In januari 1871
schrijft hij S.E.W. Roorda van Eysinga over Napoleon III:
`Myn mindere ingenomenheid tegen Napoleon III
spruit voort uit de verregaande verachting van de rest.

Hy werkte. Dat is lets. Ik beweer dat by — eedbreker,
aventurier, falsaris, moordenaar — iets beter is dan de

`Dat is m.i. een belangryk werk, en ik beveel u de le-

meesten zyner ex-collega's, die niemendal zyn.' (vw

zing daarvan sterk aan. Of boeide het my zoo, omdat

xlv, P . 355)
In een brief aan Roorda van Eysinga d.d. 12 februari
1872 schrijft hij dat Napoleon iii bezweken is `onder
' schynt waarlyk gede leugens zyner omgeving:' Hy
loofd te hebben dat zyn land vol helden was, en in
die meening zette hy zyn laatste gekheid op touw.'
(vw xv,P . 49). In Nog-eens: viye arbeid neemt M. een
passage over uit een verslag van M. Cohn, naar M.'s
ze en redacteur van het tijdschrift Daheim, waarin
deze zijn bezoek aan de gevangen genomen Napoleon III beschrijft (vw v, P. 471).

ik van m'n kindsheid of zoo byzonder veel aan Napoleon dacht? 't Kling [sic] gek, maar 't is waar dat zeer veel
in Mad e R's werk my voorkomt als my persoonlyk aangaande.' (12 oktoberi881, vw xxi, p. 465)

In deze brief noemt hij Napoleon verder de 'held
myner fantasie' uit zijn jeugd. Na lezing van bovengenoemde Memoires worth zijn reeds langer bestaande vermoeden bevestigd dat Napoleon Teed onder de
`toon die in z'n omgeving heerschte': Vat 'n getob
had hy te dragen' (...) 't Verwondert me nu al dat-i
van Elba terugkeerde.' (brief aan baron Van Verschuer, 13 oktober 1881, vw xxi, p. 474'475).
In apri11886 schrijft hij C. Vosmaer dat Napoleon
`nog altyd een interessant studiebeeld' voor hem is.
`De ware kritiek' over Napoleon is vol ens hem nog
steeds nietgeschreven. Hij schrijft verder:
`Ik stelde me boven hem, in dit opzicht dat 1k 'n plan
had (op m'n 22 jaar, N.B.!) terwyl 't me voorkwam dat
hy... minder

ging dan geleid werd. Welnu, nog meen ik,

toen juist gezien te hebben.'

(vw xxm, p. 578)

Nassau, Adelheid (AdelaIda) van Anhalt-Dessau-,
hertogin van Nassau, dochter van prins Frederik
van Anhalt-Dessau, trouwde in 1851 met Adolf, hertog van Nassau.
Toen de Pruisen in 1866 Nassau bezetten, bleef zij
in haar kasteel te Biebrich. "t Mens at ergeen boterham minder om, dat zegeen hertogin meer was'
(Millioenen-studien, vw v, P . 54; *isabellig). Haar
activiteiten vanaf september 1866 zijn nauw-
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keurig door M. in zijn 'Van den Rijn'-bijdragen opgetekend.
Nassau, Adolf van-,
1. geb. ca. 1250-1298, werd in 1292 na de dood van Rudolf van Habsburg tot Duits koning gekozen en te
Akengekroond. Hi' sneuvelde te Gellheim bij
Worms in de strijd teen zijn mededinger Albrecht
van Habsburg. "Millioenen-studien
2.1540-1568, broer van Willem de Zwijger. "Heiligerlee
3.1817-1905, regeerde als hertog van Nassau sedert
1839, reactionair, bondgenoot van Oostenrijk in de
Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866; zijn gebied
werd toen bij Pruisen ingelijfd. In 1867 liet hij zich
door Pruisen afkopen. Daarover schrijft M. in zijn
`Van den Rijn'-bijdrage voor de Opregte Haarlemsche
Courant van ii december 1866(vw xi, p. 760). Ook in
Pruisen en Nederland (vw iv, p. 45) brengt hij deze
kwestie ter sprake (vw iv, P. 45).
Natal, plaats op Sumatra's Westkust, net boven de
evenaar. Ten tide van DD. ' s werkzaamheden aldaar,
was Natal een afdeling van de assistent-residentie
Ajer Bangies, behorende tot het toenmalige gouvernement van Sumatra's Westkust, waarvan kolonel
*Michiels degouverneur was. DD. aanvaardde op 3o
november 1842 het ambt van controleur te Natal.
Hi' leefde er in slechte verstandhouding met zijn
chef, *Adriaan van der Ven. Zijn functies waren talrijk: bestuursambtenaar, politiehoofd, politierechter, voorzitter van de inlandse rechtbank, ambtenaar van de burgerlijke stand, postmeester, beheerder van het zout- en rijstpakhuis, agent van de Weesen Boedelkamer, opzichter over 's lands gebouwen
en werken, ontvanger van in- en uitvoerrechten, zeeldebitant, wisselagent, vendumeester, en wellicht
g
nog enkele meer (vw viii, p. 102). Van der Ven was assistent-resident, de resident van Ajer Bangies was
"Weddik. Al op 25 mei 1843 werd DD. door Van der
Ven beboet met f5,- per dag we ens nalatigheid in
het indienen der verantwoordingen. Op 9 juni stelde Van der Ven voor DD. over teplaatsen, op 3o juni
was DD. ' S *kastekort opgelopen tot f 86o. Op 3 juli
kreeg hij een waarschuwing van gouverneur Michiels. Op 15 lijuschreef Michiels in een brief aan
gouverneur-generaal P. Merkus dat DD. ongeschikt
er een klacht van
of onwillig was. Op 18 kwam
juli
Van der Ven over DD. ' s weigering om aan zijn verplichtingen te voldoen. DD. werd op i september
1843 ontslagen en op 8 januari 1844 geschorst. Daarna volgde een gedwongen verblijf te *Padang (zonder wedde) tot september 1844, de overtocht naar
Batavia(met wachtgeld) in december 1844, en opheffing van de schorsing op io september 1845. Bij besluit van degouverneur-generaal van io september
1845 werd aan DD. uitbetaald:
`a. tractement als kontroleur 2e klasse op Sumatra's

Westkust adf 275 's maands,

331

b. wachtgeld ten bedrage van een derde van dat tractement van9 Januarij tot ultimo november 1844' (vw
VIII, p. 450)
Deze uitkeringen werden in mindering gebracht op
het kastekort van f zio6. *Si Pamaga

Natal, Gedicht op de rede van-, gedicht van DD., geschreven tijdens zijn verblijf te *Natal in 1843, opgenomen in zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' (24
februari- 6 mei 1851, vw ix, p. 130-131). Een gedeelte
van hetgedicht is in gewijzigde vorm opgenomen
in de Max Havelaar (vwi, p. 146-147). De eerste strofe
in de brief aan Kruseman luidt:
`Gij vraagt waarom toch de Oceaan/Die gansch Sumatre omspoelt/Schoon elders minzaam en gedwee,/Onstuimig slechts op Natals ree/Gedurig
schuimt en woelt?'
In de Max Havelaar luidt deze strofe:
`Ge vraagt waarom toch de Oceaan/Die Natals ree bespoelt,/Schoon elders minzaam en gedwee,/Onstuimig slechts op Natals ree,/Gedurig kookt en woelt?'

In zijn brief aan Kruseman levert DD. het volgende
commentaar bij het gedicht:
`Ik ben de citatie voorbij, zie ik, en merk dat de rest
heel soeperig wordt, zoo:/la la lala; la la lala/la la, – la
la; la laa! Zing het eens.

Je kunt 't vervolg wel raden. «Maar eenmaal, eeuwen
is 't geleen» &c – Zoowat de stijl onzer dichters van
1816 a 24, 26, min de prioriteit. Toen was het goed genoeg voor een Muzenalmanak.'

Hetgedicht verscheen in een Duitse vertaling van
H.C. Flemming in Sang and Kiang (1882).
Natal, Vaarwel aan-, gedicht van DD., geschreven in
september 1843. Vol ens Mimi bestond het oorspronkelijk uit elf strofen, waarvan er zes door haar
gepubliceerd zijn (vw viii, p. 285-286). De laatste
strofe luidt:
`Ik zocht den dood, en Natal gaf mij 't leven/En met
den wil, de lust in 't leven weer./Geliefd verblijf, gij
hebt mij veel gegeven/Doch eerlang drukt mijn voet
uw grond niet meer./Neem mijn vaarwel, en hoor
mijn stille beden/Voor uw behoud die 'k opzend naar
omhoog/Welligt zal nooit mijn voet u weer betreden/Ik laat u niets, niets dan een traan in 't oog.'

In zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' (vw ix, p. 152) nam
DD. de strofen4 en 5 in gewijzigde vorm op.
Natie, de-, In de "Schager Courant van 21 maart 1872
werd M. ondeskundigheid verweten m.b.t. de door
hem in zijn geschriften behandelde onderwerpen.
In Idee963 bekritiseert hij dit artikel, waarbij hij
over zijn boeken schrijft:
`Ik tastte de Natie aan, in wat haar 't dierbaarst is. In
haargoddienery: 'n broodwinning. In haar zeden:
broodwinning. In haar vooroordelen: broodwinning.
In haar zogenaamde Staatkunde: broodwinning. In
haar wanbestuur der Kolonien: broodwinning. In
haar principes: broodwinning. In haar huichelary...
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ja, dit sluit al de vorige broodwinningen in zich.

(...) Niemand bestreed my. Waarom niet? Niemand
durfde.' (vw vi, p. 161)

Nationale Inschrijving, plan uit 1860 om geld in te
zamelen `om de schulden van Max Havelaar te betalen', aldus M. in een brief aan. van Lennep d.d. 3
juni 1860 (vw x, p. 237). In dezelfde tijd spreekt M.
hierover met de hoofdredacteur van de NRC, H.H.
Tels. Deze heeft echter zijn bedenkingen, getuige
M.'s brief aan Tine d.d. 17 ni
ju 1860. M. moet eerst
meer 'éclat maken' en een zekere Van Prehm, die M.
hiervoor had willen benaderen, is niet de juiste man
(VW X, p. 258).
Later in dat jaar vatten "P. Bleeker, *P.J. Veth, Abraham A. van Vloten en "B.W. van Starckenborg van
Straten hetplan op geld bijeen te brengen om M. in
staat te stellen vrij van geldzorgen te kunnen schrijyen. Op 29 november 1860 schrijft Van Straten aan
M. `dat de Commissiegeconstitueerd is' (vw x, p.
363). M. heeft alle vertrouwen dat het geld er zal komen (vw x,p. 357,365). De kritische artikelen in het
Bataviaasch Handelsblad en daarna hetgedocumenteerde stuk van *H.J. Lion in de NRC beinvloeden de
stemming echter ongunstig. Bleeker schrijft M. op
27 januari 1861 dat `thans het oogenblik tot provocering eener nationale demonstratie zeer ongunstig
zou wezen' en hij raadt hem aan weer in koloniale
dienst te treden. Hi' zal hem, evenals Veth, Van Starckenborg van Straten en Van Vloten, hierbij graag
helpen (vw x, p. 387-388 en p. 392). m. is verontwaardid over het `lafhartige terugtrekken van Veth en
van Straten' (vw x, p. 396).

Nationaliteit, In Idee583 verkondigt M. dat nationaliteit een `rampzalige belemmering van vrye studie'
is:
`Ik kan u — volgens myn vrye studie, die ik gaarne wil
toetsen aan de uitkomsten van anderen — verzekeren
dat ik nergens ter wereld een yolk gevonden heb, dat
overeenkwam met de beschryvingen die my over zulk
yolk waren opgedrongen. De Javaan is lui en lafhartig... een leugen! De Fransman is vrolyk en beleefd...
twee leugens! De Duitser is sentimenteel... een leugen!
De Engelsman is lomp... een leugen! De Hollander...
bezit alle deugden. Hy is vrylievend, oprecht, edelmoedig, eerlyk... nu ja, dat alles is waarheid. Daarvan
weet

ik te spreken. Maar toch geloof ik niet, dat het zo

terstond erkend zou worden door vreemdelingen die
— zonder vOOroordeel — ons land tot onderwerp kozen
van

hun vrye studie.' (vw iv, p. 337)

Natuur, Vol ens het naturalisme, een richting in de
filosofie, is de natuur het alomvattende, het enige,
het alleen zijnde; ook de geest en zijn produkten
zijn daaronder begrepen. Boven en buiten de natuur kan niets wordengedacht; zij is het geheel van
alle verschijnselen, van alle din en en gebeurtenissen in hun totale samenhang. De eerste `naturalis-

ten' waren de stokijnen. Ook Spinoza en Goethe waren naturalisten. In de negentiende eeuw waren onder anderen Feuerbach en Haeckel aanhangers van
het naturalisme. Ook M. hing de denkbeelden van
deze richting aan. Op vele plaatsen in de Ideeen verwoordt hij zijn denkbeelden hieromtrent, in Idee 71
schrijft hij bijv.: `Natuur is alles. Wat er meer is,
noemt men metaphysiek, bavennatuurkunde, d.i. buitenissigheid' (vw II, p. 322). In Idee 53o schrijft hij:
Vat zou de Natuur ons uitlachen, als ze bewustzyn
had van onze verdeelwoede. Om

iets te verklaren van

de wyze waarop een plant groeit, hebbenwy wiskunde nodig, en meteorologic, en chemie, en botanic, en
statica, en dynamica, en allerlei, in ons oog onderscheidene, wetenschappen. (...) Daarvan weet de natuur niets. De noodzakelykheid bewerkt — heel
ongeleerd — de aaneenhechting der delen, niet

volgens

wetenschappelyke regels, maar op 'n wyze die ons in
staat stelt, naar de maat van ons waarnemingsvermogen, uit het gebeurde onze opmerkingen te maken, en
deze — altyd onvolledige! — opmerkingen te regelen
tot gebrekkige wetenschap.' (vw iii, p. 358-359)

In de eerste bundel Idean wordt regelmatig over de
eigenschappen van de Natuur gesproken. In Idee
148: 'De Natuur werkt door saam te stellen en door
't tegendeel.' (vw II, p. 380); Idee 198: `De werking van
die Natuur is in den meest strikten zin: eenvoudig.
Ze heeft maar een middel, dat tevens doel schynt:

aantrekking.' (vw ii, p. 413); Idee 373: `delieve, domme,geestige, naieve, almachtige, onwetende, kinderlyke, toko-achtige Natuur' (vw ii, P. 540).
Wanneer M. spreekt over de regels en wetmatigheden in de Natuur, doet hij dit herhaaldelijk in termen van opdat en omdat. Bijv. in Idee 907:
`Wy mensen maken vorderingen opdat daaruit iets
voortkome. In de Natuur daarentegen komt al wat be-

omdat het daaruit
p. 647)
In dit Idee verwijst hij naar overeenkomstige uitspraken in Idee 517 (vw III, p. 292), Idee 575 (vw iv,
p. 332) en Idee 839 (vw iv,p. 567 - 568).
Verder wordt in Idee 486 de Natuur verdeeld in
`stop en tedachte', beide zijn `deelbaar tot in 't oneindige' (vw iii, p. 235). In het begin van de derde
bundel Ideeen, in de verhandeling over vrije studie,
wordt de studie van de Natuur, 'diegrote tokohouder' (Idee566, vw Iv, p. 326), genoemd als thulpmiddel tot vryheid van studie', want 'Het zyn liegt niet.'
(Idee575, VW IV, p. 332).
(Lit. Wim van Dooren, `Multatuli als filosoor, in:
Over Multatuli, 1993, nr. 31, p. 15-23, speciaal p. 19-2o)
staat, uit het voorafgegane voort:
volgen moet.' (vw iv,

Natuurwet, In Idee575 schrijft M. over 'de wetten
van het zyn': `ik gebruik hier 't woord: wetten by benadering: er is een opdat, alles is: omdat!' (vw iv, p.
332). In Idee 906 betoogt hij:
`Het woord natuurwet is naar myn innige overtuiging,
de bron geworden van een der grootste dwalingen
waaronder de Mensheid gebukt gaat. Waar

wetten zyn
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aldus redeneert men op den klank of - moet een wetgever wezen, en men ziet niet in dat de aard der dingen een eigen wetgeving meebrengt, die de funktie
van Wetgever tot 'n sinecure maakt. Er kan geen God
bestaan.' (vw iv, p. 645)
-

Navita de ventis, de tauris narrat arator, (Lat. de
zeeman vertelt van de stormen, van de stieren vertelt de landbouwer), aanhaling uit de Elegiae (2, I, 43)
van Propertius. Bij de `specialiteiten' in de Kamer
gaat het net andersom: `Navita de tauris, de vends
narrat arator', aldus M. in Over Specialiteiten (vw v, p.
522).

Navolgen, "laven aan bronnen
Nebukadnezar ii, 604-562 v.Chr., koning van Babylon. Veroverde Syrie en Palestina (605-604 v.Chr.)
en verwoestteJeruzalem in 586 v.Chr. In Idee 1117
wordt Wouter doorJuffrouw Laps om zijn hoogmoed vergeleken met Nebukadnezar. Zij gebruikt
hierbij beelden uit een droom van Nebukadnezar Ii
(Daniel 2:32-33): `Hoogmoed! zei juffrouw Laps. Hy
isgoud van boven,
yzer in het midden, en z'n voeten
zyn van klei. De Heer zal 'm wis en zeker omgooien!' (vw vii,. 82).

Nederigheid, In tegenstelling tot "hoogmoed, heeft
nederigheid voor M. een negatieve lading: Tertrouw nooit iemand die nederig spreekt, want hy
liegt.' (Idee 221, vw II, P. 435). En: Wederigheid is 'n
lafhartige manier om wat to schynen.' (Idee 223, vw
II, p. 435)In Idee 107 vertelt M. een parabel over 'hoe de nederigheid in de wereld isgekomen'. Pygmee wilde
graag over de anderen heen kijken. Omdat hem dit
in Patagonia niet lukte, vond hij een deugd uit 'die
voorschreef als eerste beginsel: wie groter is dan Pygmee, moet zich bukken onder degezichtslyn van
Pygmee'. Wie weigerde werd door de anderen naar
benedengetrokken, en als dit niet lukte tentoongesteld met een tordje waarop geschreven stond een
patagonisch woord, dat eigenlyk betekent: deze
man stond Pygmee in den weg. Dat woord vertaalt
men in 't Hollands met hoogmoed' (vw ii, P . 334).
In het volgende Idee schrijft hij dat er noch hoogmoed, noch nederigheid bestaat: 'Er bestaat alleen
waarheid of onwaarheid.' (vw ii,P . 334; zie ook Idee
109-110, vw is, p. 335). In Idee 222 betoogt hij: Vie
nederig spreekt van zichzelf, wordt boos als gy hem
gelooft, en woedend als ge 'm nazegt wat-i zegt.'
(vw II, P . 435).

Nederland, maandblad, opgericht in 1850, dat ten
doel had `oorspronkelijke bijdragen door Nederlandse letterkundigen' to publiceren. Redacteuren
waren: "H.J. Schimmel (van 1854 tot 1857), Tobias
van Westrheene(1867-1870), *D.F. Tersteeg (1871),
"J.W. Straatman(1872), *J. ten Brink (1873-1886) en
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Fiora delle Neve (vanaf 188).
In 1870 plaatste het
7
weekblad de eerste drie afleveringen van M.'s *Divaatien over zeker soort liberalismus.
S

Nederlanders, In Idee583 schrijft M. over de Nederlanders:
`De Hollander... bezit alle deugden. Hy is vryheidslievend, oprecht, edelmoedig, eerlyk... nu ja, dat alles is
waarheid. Daarvan weet ik to spreken. Maar toch geloof ik niet, dat het zo terstond erkend zou worden
door vreemdelingen die — zonder vO6roordeel — ons
land tot onderwerp kozen van hun vrye studie.' (vw Iv,
Ix 337)
Hoewel de Nederlanders veel minder wetten kennen dan de Fransen, bewegen zij zich minder vrij,
betoogt hij in Idee 189. De Nederlander wordt namelijk in zijn vrijheid beperkt door de zeden:
`De politieke vryheid, die wy inderdaad bezitten, baat
ons weinig, daar ze gesmoord wordt onder een hoop
land-, stad-, dorps-, buurt-, huis- en familiegebruikjes, die ons inderdaad maken tot de Chinezen van Europa.' (vw ii, p. 407)

Nederlandsch Toneelverbond, Het-, vereniging ter
bevordering van het toneel in Nederland, opgericht
in 1870 n.a.v. een voorstel van "J.N. van Hall op het
Letterkundig Congres to Leuven (1869). De commissie bestond uit Van Hall, "H.J. Schimmel, "M. Cremer en J. van Beers. De vereniging gaf vanaf 1871
het maandblad Het Nederlandsch toneel uit. In 1874
werd de *Toneelschool opgericht, in 1876 kwam de
vereniging Het Nederlansch Tooneel tot stand.
In Het Nederlandsch toneel schreef Van Hall in 1873 een
zeer waarderend artikel over Vorstenschool en drong
aan op opvoering ervan. Een jaar later herhaalde hij
in dit blad zijn wens. Nadat M. zich eerst in een noot
(1874) bij Idee 93o (vw vi, p. 372) erover had beklaagd dat Het Nederlandsch Toneelverbond niet
heeft aangedrongen op opvoering van Vorstenschool
noemde hij in een tweede noot (1877) Van Halls beide stukken. Hi' spreekt van tewoordingen die me
schadeloos stellen voor de minachting waarmee m'n
arbeid wordt opgenomen door 't rote publiek' en
bedankt Van Hall voor 'z'n keurig gestileerde pittige stukjes' (vw vi, P . 374-375).

Nederlandsche Handel-Maatschappij, De-, opgericht in 1824 door Willem 1, die zelf voor 4.000.0oo
aandelen nam en4% rente waarborgde. De Nederlandsche Handel-Maatschapij dreef aanvankelijk
ook handel op China, Mexico, Zuid-Amerika en De
Levant, maar weldra alleen op India. Voor de regering vervoerde en verkocht zij de koloniale waren afkomstig van het *Cultuurstelsel. Zij kreeg de
goederen in consignatie en hield voor- en najaarsveilinen in Amsterdam, Rotterdam en Middelburg,
vooral van koffie. Na afschaffing van het Cultuurstelsel ontwikkelde zij zich tot bank. Na fusie met
de Twentsche bank werd De Nederlandsche Handel-
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maatschappij in 1964 onder de naam Algemene
Bank Nederland (ABN) voortgezet.
De Nederlandsche Handel-Maatschappij maakt onderdeel uit van de titel van M.'s eerste boek, Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche HandelMaatschappij .
"Droogstoppel besluit onder meer tot uitgave van
het boek `omdat de Koffieveilingen van de HandelMaatschappy er mede in verband staan' (vw 1, p. 31).
En bij het opstel 'Over bevoorrechte Handelmaatschappyen.' uit het "pak van Sjaalman, noteert hi'
tussen haakjes: `Hierin komt een-en ander voor, dat
ik nodig heb voor myn boek.' (vw 1, p. 41).
Op 5 november 188o vraagt M. in een brief aan D.R.
Mansholt:
`Wat beteekent de Nederl. Handelmaatschappy, 'n
maatschappy die

niethandelt, en als 5° rad aan den wa-

gen slechts voor agent tot inhuur van schepen en verkoop van produkten dienende, toch altyd enorme
dividenden weet uittebetalen?' (vw xx, p. 531)

Nederlandse Schrijversbond, In 1884 werden er
plannen gemaakt om een Nederlandse Schrijversbond op te richten. M. ontving een circulaire waarin
hemgevraagd werd of het beoogde doel zijn `sympathie' had. M. antwoordde negatief: 'Het aanmoedien van zoogen[aamde] «Belletrie» komt me niet
g
wenschelyk voor.' (wsch. 7 februari 1884, VW XXIII,
P . 81).

Nederlandse Spectator, De-, weekblad, opgericht in
P
M"..
1860, door samengaan van het sinds 1856 door
Nederlandsche Spectator van den ouden heer Smits, met twee andere in Den
Haag verschijnende tijdschriften, nl. de Konst- en Letterbode(R.C. Bakhuizen van den Brink), De Witte
(Citters en Campbell) en De Tijdstroom (Cremer, Keller en Vosmaer). De Nederlandsche Spectator werd het
or aan van de liberalen en modernen. Medewerkers
waren onder meer Bakhuizen van den Brink en "C.
Vosmaer. Vosmaer nam in 1864 in dit blad de rubriek `Vlugmaren' over van Keller alsook diens pseudoniem Flanor. Aanvankelijk was Bakhuizen van
den Brink de hoofdredacteur, na zijn dood in 1865
nam Vosmaer de leiding over. Het tijdschrift bestond tot 1908. Tot verbazing van M. verscheen van
de hand van "Robide van de Aa in juni 186o een negatieve recensie van de Max Havelaar in De Nederlandsche Spectator. Mimi vermeldt dat M. vlak voor de
verschijning van deze recensie aanwezig geweest
was bij een vergadering van De Nederlandsche Spectator. Men had hem daar behandeld als een 'invite' en
had hem verscheidene complimenten over zijn boek
gemaakt. Op die vergadering had hi' Lindo en Robide van der Aa ontmoet(Brieven wB iv, p. 97-98).
In de rubriek `Pluksel' van het tijdschrift van 18 augustus 1860 verscheen het artikel `Een huishoudelijke zaak' over de MaxHavelaar. In dit artikel reageert
de redactie op 99 binnengekomen brieven over de

Lindo uitgegeven tijdschrift de

MaxHavelaar. Hieronder waren 8 klachten van bewoners van de Lauriergracht, 27 van makelaars in
koffie en 21 van makelaars in suiker. De adressanten
verzochten `eerbiedig rehabilitatie hunner gracht
en hunnerpersonen'. De redactie meent dat M. `vry
staat zyne typen te kiezen waar hy het noodig acht
in het belang van de zaak', suggereert de adressanten `een anon me vennootschap tot bevordering
van eigenliefde en verrronseling van de waarheid'
op te richten en bedankt M. voor 'het uitstekende
werk, waarmede hy de nederlandsche letterkunde
heeft verrykt' (opgenomen in Brieven WB Iv, P. 9497).
M. stuurde

op 19 augustus een exemplaar van dit
nummer naar Tine. Hi' noemt het stuk `pikane en
verwacht dat het nog meer opschudding zal veroorzaken dan de bespreking van *Veth in De Gids (vw x,
p. 286).
Op 7 augustus 1874 schrijft M. aan j.A. Bientjes, die
metplannen rondloopt een nieuwe 'Spectator' op te
richten, dat De Nederlandsche Spectator z.i. zijn beste
tijd gehad heeft:
"t Is net 'n produkt van snipperuurtjes, wat dus ook
klopt met den geringen omvang.

Ik begryp 't program

van den Spectator niet. Mag ik 't ding meten aan den

titel, dan lijkt het naar niemendal.' (vw xvi, p. 648)
Nederlandsche Spectator bleef, vooral onder aanvoering van Vosmaer, een trouw verdediger van M. Bijv.
in 1884, toen M. werd aangevallen in het artikel
gegen Multatuli' in "De Protestant. Vosmaer reageerde hierop met het artikel 'De Protestant contra
Multatuli'(De Nederlandsche Spectator ,1884, p. 423).

De

*Beets

Negerhit, (E. negrohead=donkere pruimtabak) Op de
verpakking ervan was het hoofd van een neger afgebeeld. Wouter kocht voor een stuiver `negerhit' voor
een soldaat(Idee 1113, vw VII, p. 70).

Negerhut van Oom Tom, De-, "Beecher-Stowe, H.E.
Nelaton, Auguste-, *Orfila, M.J.B.
Nemours, Louis C.P.R. d'Orldans, hertog van-,
1814-1896 , tweede zoon van koning *Lodewijk Philips van Frankrijk. Hi' werd op 3 februari 1831door
het Nationaal Congres te Brussel tot koning van de
Bel en gekozen. Lodewijk Philips weigerde in zijn
naam de kroon toen de Londensegezantenconferentie haar veto over deze verkiezing uitsprak. Hierop
zinspeelt M. in de Div agatien (vw v, p. 357).

Nepos, Cornelius-, eerste eeuw v.Chr., Romeins geschiedschrijver. Zijn De viris illustribus (Lat. Levens
van beroemde mannen) werd veel op gymnasia gelezen. De beginregels van den van M.'s grafschriften
op "j.R. Thorbecke (nr. xci; Idee 972, vw vi, p. 193)
luiden:
"t Is voor den man die hier ligt, niet plezierig,/Dat Ne-
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os hem niet heeft aangezien voor illustervirig.'
p
*Atticus

Nero, Claudius Drusus Germanicus Caesar-, 37-68,
Romeins keizer van54 tot 68, bekend om zijn
wreedheid. Hi'j liet zijn eerste vrouw, Octavia, en
zijn moeder ,
Agrippina, vermoorden. Bovendien
was hi' schuldig aan de dood van zijn tweede
vrouw, Poppaea Sabina. In 64 stak hi' Rome in
brand en vervolgde de christenen die hi' hiervan de
schuldgaf.
In de Millioenen-studien schrijft M. dat het volk juichte `toen Nero komedie-speelde en Rome in brand
stak'(vw v, p. 83). "Agrippina "Octavia

Netscher, Frans-, 's-Gravenhage 1864 – Santpoort
1923, schrijver van impressionistisch en naturalistischproza o.i.v. Zola en De Nieuwe Gi ds. Enkele van
zijn werken zijn Studies naar het naakt model (1886),
Menschen om ons (1888) en de novellenbundel Uit de
snijkamer (19o4).
Op 6 augustus 1886 schrijft M. over hem in een brief
aanj.H. de Haas:
`Una [= dochter van De Haas] 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.' (vw man, p.
646)

Neubronner van der Tuuk, Herman-, 182,4-18949
geb. te Malaka, studeerde Oosterse talen en kwam
in 1851 als afgevaardigde voor de Bataklanden in
dienst van het Bijbelgenootschap. Hi' vertaalde de
bijbel in het Bataks en publiceerde verscheidene
werken in deze taal en in het Maleis. Van 1857 tot
1868 verbleef hi' in Nederland, waar hi' M. leerde
kennen. In 1868 vertrok hi'j wederom naar Indie,
waar hi' zich in 1870 op Bali vestigde. Daar werkte
hi'j aan zijn belangrijks
te werk, een Kawi-Balinees
Woordenboek in vier delen.
Hi' had rote bewondering voor m., maar kritiekloos was hij, zeker in het laatste deel van zijn leven,
niet. In Oost-Indische Spiegel (Amsterdam, 1973, p. 162166) schrijft R. Nieuwenhuys over Neubronner van
der Tuuk, M. en *S.E.W. Roorda van Eysinga onder
meer: `Multatuli, Roorda en hi' leken soms wel familie van elkaar. Ze hadden veel met elkaargemeen:
hun afkeer van het christendom, hun afkeer van de
Hollandseprovincie, hun afkeer van alle bedaardheid. Ze waren alle drie lastige, rebellerende figuren, middelpuntvliedende krachten die van geen
maat wisten, maar die als het erop aankwam, honnetes hommes waren, omgekeerde moralisten.'.

Nieuwenhuys noemt hem verder naast Roorda van
Eysinga, Courier dit Dubekart en Alexander Cohen,
een van de vier `excentrieken'. Hi' was `grof en respectloos als hi' bezig was met het omgooien van heilie huisjes, met het choqueren van mensen en het
bevechten van taboes'. In optreden en en schrijfstijl
was hi' ongegeneerder dan M. zijn woordkeus was
zeer direct.
In Idee490 spreekt M. van `myn vriend Van der
Tuuk, de orientalist', die voor hem zal uitzoeken
wat het woord god betekent (vw in, p. 235). Roorda
van Eysinga schrijft M. op zo mei 1872 dat hi' bij
Neubronner van der Tuuk thuis eenportret van
hemgezien heeft, waarop M. de tekst 'De taalmeesters bederven de taalgelijk de godsdienstleeraars
den godsdienst' hadgeschreven (vw xv, p. 219).
(Lit. Teksten van en over Neubronner van der Tuuk,
waaronder
aantal brieveneenen brieffragmenten, zijn verzameld en toegelicht door R. Nieuwenhuys in De pen in gal gedoopt, Stoa-reeks, Amsterdam, 1962)

Neuhof(t), Theodor Anton, baron von-, Keulen
1694 – Londen 1756, Duits avonturier, werd in 1736
tot koning van Corsica gekozen. Nog in hetzelfde
jaar werd hi' verdreven door de Fransen en de Genuezen. Pogingen om naar Corsica terug te keren,
mislukten. De jaren 1749-1756 bracht hi' in gijzeling door te Londen, hi' werd vrijgelaten toen minister Walpole uit een openbare inschrijving zijn
schulden betaalde. Zijn zoon Frederik Neuhoff beschreef zijn Leven in Memoires pour servir a l'histoire de
Corse (1768).
M. spreekt in de Millioenen-studien ironisch van een
godsgeschenk (theo-dorus) aan Corsica (vw v, p. 6o)
en tekent in een noot hierbij aan dat Neuhof in een
`armen-gestiche gestorven is (vw v, p. 309).

Neurenberger eieren, naam van de eerste zakhorloges in ca. 151o, uitgevonden door de Neurenberger
Peter Hele. Later werd de naam ook schertsendgebruikt voorgrote en lompe horloges.
In Idee405 schrijft M. over de nieuwsgierigheid van
kinderen om kostbare horloges die anders vervaarn da de `gewone Neurenberger eieren', uit
did
g
zijn
elkaar te halen om de mechanismen te bestuderen
(VW II,. 612).

Neutraliteit, In de ''"Brief aan de kiezers van Nederland'(opgenomen in de Minnebrieven, vw ii, p. 75-83
enp.120-147) betoogt M. dat neutraliteit m.b.t. Nederlands-Indie niet mogelijk is:
`Men drome nu niet van neutraliteit. Neutraliteit is een
woord, niets dan een woord, dat alleen kracht heeft zolang de sterken voordeel zien in de werkeloosheid der
zwakken. «Neutraliteido is de onverstane kreet van iemand die onder den voet is geraakt in een menigte.
Het beroep op neutraliteit doet denken aan een "pre
aux clercs die zich beklagen zou, gebruikt te worden als
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vechtterrein. Neutraliteit van kleine staten houdt op,
zodra grotere - of een van de grotere - behoefte voelen
aan 't tegendeel.' (vw ii, p. 82-83)

betekking op de Nederlandse houding in de
"Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866, schrijft hi'
op 21 juli 1870, dat de handhaving van de Nederlandse neutraliteit, `waarmee sommigen zich nog
schynen te vleien', onmogelijk is (Idee 738, vw Iv, p.
46o).
Met

Newton - NIETIGHEDEN

Nias, eiland ten westen van Sumatra, behorende tot
de residentie Tapanoeli met Goenoeng Sitoli als
hoofdplaats. In een noot bij Idee 451 schrijft M. over
de(oorspronkelijke) bewoners van Nias:
`Zy hebben iets in hun neus en ogen, dat aan mongoolse afkomst doet denken, en hun gelaatskleur isgeler
dan van den Sumatraan. De spoed waarmee die lieden, kort tevoren nog in nagenoeg wilden staat in de
bossen levende, betrekkelyk beschaafd worden,grenst
aan 't wonderbare. In een ommezien tyds vormen zy

Newton, Isaac-, 1642-1725, Engels natuurkundige,
wiskundige en astronoom, ontdekker van de zwaartekracht en het spectrum.
In Idee352, waarin M. betoogt dat de natuur haar
gang gaat ("noodzakelijkheid) en dat bidden daaromgeen zin heeft. Newton bestudeerde de wetten
van de natuur `voor 'n klein deel, nadat ze reeds sedert oneinigen tyd correct gefungeerd hadden' (vw
II,p. 52o-521). In een brief aan D.J. Korteweg d.d. 15
oktober 1881 uit M. zijn klacht over Newtons terusting in 't niet verklaren der zwaartekracht' (vw xxi,
P. 476). "cong res
Ney, Michel-,1769-1815, vanafi8o8 hertog van Elchin en en vanaf1812 prins van Moskwa. Frans officier van Duitse afkomst, generaal en later bevelhebber van de zesde divisie onder Napoleon. Na de nederlaag bij Waterloo werd hi' gefusilleerd.
In zijn bespreking van De laatste veldtocht van Napoleon Buonaparte (1816) van Scheltema, noemt M. Ney
`den oud-gediende' en 'held van de Moskowa', waar-

hi' doelt op het feit dat Napoleon Ney tot `prins
van Moskwa' ridderde nadat deze bij Mosk(o)wa,
een zijrivier van de Wolga, de Russen had verslagen

bij

(Idee, vw Iv, P . 473-478).

Ngawi, afdeling in de residentie Madioen in OostJava waar DD. in 1856 naar werd overgeplaatst in antwoord op zijn aanklacht teen de regent van Lebak
(23 maart 1856, vw ix, p. 571; *kabinetsmissive).
P. van 't Veergeeft aan dat deze `strap zo erg nog
niet was. DD. zou daar de functie van waarnemend
assistent-resident krijgen, onder het toeziend oog
van de resident die rapport over hem zou moeten
uitbrengen. DD. ' s traktement zou hetzelfde zijn als
in Lebak (Het /even van Multatuli,1979, Ix 343-344).
DD. weigerde echter en verzocht om eervol ontslag
uit 's lands dienst(conceptbrief d.d. 29 maart 1856,
VW ix, p. 583).
In de Max Havelaar vertelt Havelaar over deze overplaatsing:
qk zou te Ngawi `tzelfde moeten doen, wat ik hier [in
Lebak] gedaan heb... dat zou nutteloos heen-en-weer
reizen zyn. Bovendien, het is me onmogelyk dienst te

zich tot handige ambachtslieden, en zelfs, als de meester dit verkiest, tot... muzikanten. Ook als huisbedienden zyn ze zeer gezocht.'

schrijft hi' verder dat de Nederlandse
regering de `Niasser gevangenen' (slaven) vrijkoopt,
waarna ze enige tijd voor de Nederlandse regering
moeten werken om hun schulden of te lossen. M.
noemt dit vrijkopen wenselijk omdat de slaven andersgevaar to en door stammen in het binnenland
van Nias te worden vermoord (vw in,p. 399-400).
Op 24 apri11873 schrijft hi' G.L. Funke dat "Fransen
van de Putte de Atjinezen beschuldigd heeft van de
slavenhandel op Nias. M.'s reactie: 'lily Hollanders
hebben nook andersgedaan. (En ik keur het goed,
zeergoed. Anders werden die «slaven» vermoord. 't
Is menschlievend en 't afschaffen is 'n wreedheid.)'
(vw xv,p. 730). "slavernij
In deze noot

Nieder-Ingelheim, dorp tussen Mainz en Bingen in
Rijn-Hessen, thans deel van de stad Ingelheim am
Rhein. Laatste woonplaats van M. In juli 188o
schonk "J. Ziircher M. geld om de villa "Auf der Steig
te kopen (brief van M. aan J.A. Roessingh van Iterson
d.d. ii oktober 1880, vw xx,p. 513). Na een grondige
verbouwing werd het huis in mei 1881 betrokken.
Het contact met deplaatselijke bevolking was
schaars; herinneringen van de Ingelheimers Andreas Saalwachter, Peter A. Hilgers en de schrijnwerker Sinning zijn opgenomen in vw xxi (p. 298-307).
Na M.'s dood werd het huis verkocht, de opbrengst
kwam tengoede aan Mimi.
In 1908 is in de gevel van het huis een gedenkplaat
("gedenksteen a) gemetseld, in 1987 werd een nieuweplaat, met correcte tekst onthuld. Het huis is
thans een hotel("hotel 4) en is tevens zetel van de
Duitse `Multatuli Forschungs- and Gedenkstatte'.

Niemandgelukkig voor z'n dood!, uitspraak van
Solon, wet ever van Athena (naar Herodotus,
Historien, boek 1, 32). Door M. aangehaald in Idee
773 (vw iv, p. 496).

Nietigheden, In Idee 1193e schrijft M.:
`De zwaarste beproevingen worden ons opgelegd door

doen op de proef, alsof ik me slecht gedragen had! En

nietigheden. Zy overvallen ons dagelyks, telkens, aan-

eindelyk, ik zie in dat ik om een eind te maken aan al

houdend, en vinden ons meestal ongewapend. Boven-

dat geknoei geen ambtenaar moet wezen.' (vw i, p.

dien, er wordt geen eer behaald in zulken stryd.

284)

Mozes en de oHeer» wisten 't wel. Ze plaagden Egypte
niet met tygers, maar met sprinkhanen.' (vw vii,

p. 304)

337

NIETS – NIEUWE

Niets isgeheel waar,
1.M.'s bekende eerste Idee luidt: `Misschien is niets
geheel waar, en zelfs dat niet.' (vw II, p. 311).
2. titel van de Nederlandse vertaling van het toneelstuk `Nichts istganz wahr!' van *F.M. Huebner.
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad,
"Japanse Gesprekken *Broens Jr.
Nieuwe Gids, De-, tijdschrift van de Tachtigers tot
vernieuwing van de Nederlandse letteren. Het blad
verscheen vanaf oktober 1885 onder redactie van
"Willem Kloos, *Frederik van Eeden, *Willem Paap,
*Albert Verwey en *Frank van der Goes. In een brief
aan. Ziircher d.d. 7 februari 1886 spreekt M. van de
jonge gids-mannen' (vw xxiii, p. 567).

dam ,,
1927) en Een halve eeuw onder socialisten (Zeist
1933). In dit laatste werk vinden we een verslag van
zijn bezoek aan M. na afloop van diens voordracht
in Amsterdam in 1877 (VW )(a, p. 133-134). Ook is
hierin een advertentie van M. voor het Groninger
Weekblad opgenomen, waarin hij `om misverstanden
uit den weg te ruimen', verklaart dat hij de ideeen
van de sociaal-democraten 'in hoofdzaak' onjuist
acht(cL VW XXIII, p. 730-731).
Met de `Voortrekkers' zijn de eerste leiders van arbeidersbeweging, en in het bijzonder de eerste socialisten bedoeld: H. Gerhard, *F. Domela
Nieuwenhuis, *K. Ris, "D.R. Mansholt e.a. Een apart
hoofdstuk van Uit de Tijd der V oortrekkers is gewijd
aan `voortrekkee M. Hierin schrijft Joan Nieuwenhuis onder meer:
`Als wij speuren naar de verwekkers der volksontwa-

Nietzsche, Friedrich Wilhelm-0844-190o, Duits filosoof. Vanwege zijn schrijfstijl en zijn ideeen is hij
meermaals met Multatali vergeleken.
(Lit. R.A. Swanborn Gzn., Friedrich Nietzsche, Germanje' s Multatuli.Proeve van beschouwing, Rotterdam,
1894; over de mogelijke invloed van M. op Nietzsche: Gerard Brom, Multatuli, Utrecht, 1958, p. 97105; Wim van Dooren,
'Multatuli als filosoof, in:
Over Multatuli, 1993, nr. 31, p. 15-2,3)

king, komt Eduard Douwes Dekker al heel spoedig
naar voren... Hij was voor onze voortrekkers een man
van groot aanzien niet alleen, maar ook een steun bij
de propaganda. Want zijn taal was verstaanbaar door
iedereen en hij sprak dan ook in waarheid naar het
hart des yolks. Het was destijds bijna een gewoonte,
om een voordracht in een volksvergadering te besluiten met een voorlezing van eenig werk van Multatuli,
meestal uit Vorstenschool. Vooral Van der Stad wist daarvan een doeltreffend gebruik te maken. Dan was er in

Nieuwenhuis, Adriaan J.-9 18zo-188o, studeerde
rechten, maar weigerde de eed of te le en Saint-Simonist, oom van *Domela Nieuwenhuis. Hij vertaalde samen met H. Crisafulli de "Max Havelaar in het
Frans. In 1867 en 1868 verschenen de eerste vier
hoofdstukken hiervan in de Revue moderne (resp. dl.
43 en 44); in 1876 volgde de boekpublikatie.
Op ii oktober 1864 schrijft M. zijn uit ever
d'Ablaing van Giessenburg dat hij naar Parijs gaat
om Nieuwenhuis met zijn vertaling te helpen (vw
xI, p. 397). Zij kregen ruzie en M. keerde onverrichterzake naar Nederland terug. Deze ruzie werd
nooit bijgelegd. Op 24 februari 1885 schrijft M. D.R.
Mansholt over Nieuwenhuis:
`Hy dweepte, wilde altyd verbeteren, staat, kerk, maconnerie, luchtspoorwegen... weet ik 't! En hy was oprecht in zn dweeperyen waaraan hy z'n heele leven
besteed en z'n geheel vermogen verloren heeft,
zoodat-i doodarm gestorven is.' (vw xxlli, p. 309)
In de tweede bundel Ideeen (gepubliceerd in 18641865) noemde hij Nieuwenhuis nog den van mensen
`die smaad verdragen om den wille der waarheid'
(Idee482, vw iii, p. 230). "Lamartine

Nieuwenhuis, Ferdinand Domela-, *Domela
Nieuwenhuis, F.

de stampvolle zaak werkelijk een ademlooze stilte.'

Nieuwenhuijzen, Frederik Nicolaas,-, M. spelt
Nieuwenhuis) 1819-1892, secretaris te "Poerworedjo
in Bagelen ten tide van M.'s werkzaamheden aldaar
(1846-1848). Op 14 december 1872 noteert Mimi in
haar dagboek dat M. eens kwaad op Nieuwenhuijzen wasgeworden omdat die een verandering had
aangebracht in een brief aan een assistent-resident
`om een dief te vangen'. Verder zou hij over hem ge-

hebben: 'De resident behandelde mij zeer lief.
De secretaris Nieuwenhuis, van mijn jaren en
diensttijd viel het wat zwaarder. ik heb mij niet over
hem te beklagen maar hij was stijfjes. Overigens een
zeer knap mensch' (vw xv, p. 518). Nieuwenhuijzen
werd assistent-resident van Makassa, resident van
Solo (Soerakarta) en later vice-president van de Raad
van Indie. In die functieging hij in 1873 naar Atjeh,
waar hij op 26 maart de sultan de door gouverneurgeneraal "J. Loudon getekende oorlogsverklaring
overhandigde (Paul van 't Veer, De Atjeh-oorlog, Amsterdam, 1980, P- 44)-•
Op 2,4 apri11873 schrijft M. aan G.L. Funke:
qk ben (schoon anders wd1) zenuwachtig van Atj in.
zegd

Daarby komt dat ik de meestepersonen die daarin 'n rol
spelen zoo goed ken. Loudon, Nieuwenhuis, [E.C.]
van Daalen! (...) Loudon en Nieuwenhuis zyn ook ach-

Nieuwenhuis, Joan A.-9 1856-1939, richtte in 1878 in
Amsterdam met Hendrik Gerhard de eerste Socialistische Vereniging op. Hij was journalist en redacteur van o.a. het Groninger Weekblad. Verder
publiceerde hij Uit de Tijd der Voortrekkers (Amster-

tenswaardige menschen. Maar... maar... er is jets an-

ders noodig!' (vw xv, p. 731)

Nieuwe Rotterdamsche Courant, Nederlands dagblad, in 1844 opgericht door *H. Nijgh. In 1970 fu-

338

seerde de krant met het A lgemeenHandelsblad. De NRC
was het `or aan' van de liberalen; *Fransen van de
Putte wasgrootaandeelhouder. Het blad publiceerde verscheidene recensies van M.'s werk (*Max Havelaar "Millioenen-studien*Vorstenschool).
Bij de verschijning van Multatuli en de zijnen van "Julius Pee in 1937, noemt een recensent van de NRC (24
maart 1937) dit werk een `waardeloos en onrechtvaardig boek': `Wordt het geen tijd, dat men eindelijk den die beklagenswaardigen mensch
Multatuli met rust laat en dankbaar hetgenot ondergaat van het vele schoone, dat zijn genie ons
schonk? Dat ware degrootste hulde, die bewezen
kan worden aan de nagedachtenis van een der grootste kunstenaars, die ons land heeft voortgebracht'.
*C.A. Bensen *Hanna

Nieuwe Rotterdamse Schouwburgvereniging,

*Gras, A..
J le
gedicht van DD. dat in de Javasche Courant
van 1januari 1845 gepubliceerd werd (vw viii, P . 437439). In het Multatui-Museum bevindt zich een
exemplaar van deze krant waarin DD. correcties
heeft aangebracht. Deze gecorrigeerde versie is opgenomen in Multatuli Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom (Amsterdam, 1985, P. 49-51).
Hetgedicht telt tien strofen. De eerste luidt:
` Voor alien vliegt de tijd met de eigen snelheid he-

Nieuwjaar,

NIEUWE – NISERO

moedelykheid, de fermeteit, de welwillendheid, de
scherpzinnigheid, de fraseologie... alles is namaak!
Merkt het lezend publiek dit niet? 'n treurig verschynsel! My havent hy waar-i kan. Voortdurend by kwasi
achtelooze omissie, maar soms uitdrukkelyk, en als
dan Funke die tusschen hem en my zit, hem daarover
aanspreekt, geeft-i z'n woord dat hy «'t zoo niet bedoelde» – En 'tgehalte van z'npreeken, of ook van 't
vulsel! In z'n zondagsblad kregen we onlangs drie
nummers <<hoofd-artikel» over Victor Hugo's 1793.
Dat wordt gegeven als oorspronkelijk werk, en ik zeg
dat het vertaalde fransche reclame is. Dit durf ik beweren. Slechts gissen durf ik dat-i daarvoor

betaald

wordt. Naar myn menschkunde is hy er slechtgenoeg
toe.' (vw xvi, p. 535)

In deze brief schrijft hi' verder dat hi' Het Nieuws van
den Dag wel moet lezen `omdat De Veer (en V. Gorkum ["W. van Gorkum]) me daarin dikes is op hun
manier zydelings aantasten, en dus weten moet of
ze 't weer deden, desnoods Funke «halt» toe te roeP (Hy zit tusschen dat Nieuws en my in den
klem.)" (vw xvi, p. 53o).
In het naschrift bij de vierde bundel Ideeen noemt M.
het `standbeeldbejubelend hoofdartikel' dat Het
Nieuws van den Dag in 1877 aan "J.R. Thorbecke wijdde, een stuk `waarin vorm en inhoud zich den voorrang in bespottelykheid betwistten' (vw vi, p. 39o).
Nimes,

*Arles

nen,/Voor alien rolt deez' aard met de eigen wentling
om;/Dezelfde zandkorl telt den polsslag van de klenen/Die de ademslagen meet van rang en adeldom./
Geen adel koopt de vlugt van 't henensnellend Leven,/
Geen rijkdom 't uur van straks, – den dag van morgen
af;/Geen kruipen lengt den tijd; – geen angstig voorwaarts streven/Doet ons met sneller vaart op vlugger

Desire-, 18o6-1888, Frans literatuur-historicus, hoogleraar aan het College de France in Parijs,
auteur van Histoire de la litterature franfaise (Parijs,
1844-1861). Vol ens M. noemde hi' vaderlandsliefde
`een deugd die in den Hemel niet bekend is' (Pruisen
en Nederland, vw iv, p. 67; cf. p. 72).

Nisard,

wieken zweven;/Wij wand'len stap voor stap dezelfde
loopbaan of/Naar 't kille graf.' (geciteerd naar Blom)

dagblad opgericht door
"G.L. Funke en *P. van Santen in 1870, na afschaffing van het "dagbladzegel. Het Nieuws van den Dag
was jaren lang de meest gelezen krant van Nederland. In 1923 ging het blad over in handen van De Telegraaf.
Simon Gorter(1869-1871) was de eerste hoofdredacteur, de vroegere dominee H. de Veer volgde hem in
1871 O. De Veer publiceerde uiterst negatieve artikelen over M. in dit blad. Funkeprobeerde als uit ever
en vriend van M. verscheidene malen invloed op de
publikatie van deze artikelen uit te oefenen, wat
maar ten dele lukte ("De Veer).
Op z8 apri11874 noemt M. het `een infaam blad' in
een brief aan C. Vosmaer:
qk zou me moeten inspannen om precies te noemen

Nieuws van den Dag, Het-,

naam van een Engels schip dat op 8 november 1883 op de westkust van *Atjeh strandde. De
Atjehers plunderden het en hielden de bemanning
tien maandengevangen tot de Nederlandse regering, na een mislukte militaire bevrijdingsactie in januari 1884, een losgeld betaalde van f loo.000.
Op 17 juni 1884 schrijft M. aan W.A. Paap dat hi' zeer
bedroefd is over de kwestie met De Nisero, `ook die
zaak draagt het hare by tot wat ik nu gemakshalve:
moedeloosheid noem':

Nisero, De-,

`Ge weet hoe ik 't Volk tegen den oorlog met At' eh gewaarschuwd heb. (...) Niemand nam er notitie van.
Toen ik den brief aan den koning publiceerde wisten
slechts weinigen in Holland dat er 'n Atjeh bestond.
Nog herinner ik my byv. Funke's ["G.L. Funke] verwondering toen ik hem de kopie voor dien brief zond.
Hy (en ik meen *De Veer met wien hy er over sprak)
kenden dat land niet. 't Scheelde weinig of hy vroeg

wat me in zoo'n ding zoo misselyk maakt. Die De Veer

me of ik gek was.

riekt altyd naar de preekstoel. («O, myne vrienden,

(vw )(xi'', p. 178)

laat ons toch...&c.) Z'n zalf kan-i niet afwisschen. En
alles wat-i preekt, is valsch, al zegt-i iets waars. De ge-

Nu weet Nederland iets van Atjeh!'

't Veer, De Atjeh-oorlog, Amsterdam,
198o, p. 148-156)

(Lit. Paul van

NOACH — NOMSZ

Noach, de tweede stamvader van de mensheid volgens Genesis 6ao, vader van Sem, Cham en Jafeth.
Als enige ontkwam hij met zijn gezin aan de zondvloed d.m.v. een ark die God hem liet bouwen.
Cham werd door zijn vader vervloekt, omdat deze
zijn naaktheid besot had (Genesis 9:25).
Vol ens dominee Wawelaar in de Max Havelaar is
Cham terecht door zijn vader verstoten. De `millioenen en millioenen kinderen des verstoten zoons' (de
Javanen; "Javaan) bewonen nu de `eilanden des Indischen Oceaans':
'War kruipen zy rond in de walgelyke slangenholen
van heidense onkunde, daar buigen zy het zwarte
kroesharige hoofd onder het juk van eigenbelangzuchtige priesters! Daar aanbidden zy God onder aanroeping van een valsen profeet die een gruwel is voor de
ogen des Heren! En, geliefden, zelfs zyn er die, als
ware het niet genoeg een valsen profeet te gehoorzamen, zelfs zyn er die een anderen God, wat zeg ik, die
goden aanbidden, goden van hout of steen, die zyzelf
gemaakt hebben naar hun beeld, zwart, afschuwelyk
met platte neuzen en duivelachtig! Ja, Geliefden, byna
beletten my de tranen hier voort te gaan, nog dieper is
de verdorvenheid van Chams geslachte! (...) En daarom is Nederland uitverkoren om van die rampzaligen
te redden wat er van te redden is!' (vw I, p.127-128)
"J. van Lennep heeft in de eerste druk van de Max Havelaar een aantal vragen die Frits aan dominee Wawelaar stelde, geschrapt. E6n van die vragen luidde:
`vanwaar toch Noach z'nysberen voor de Ark gehaald had?'(vw 1, p. 229). 'De orthodoxe vrindjes'
van Van Lennep mochten niet gekrenkt worden in
hun `keukenmeidengeloof, luidt M.'s reactie hierop
in noot 125a uit 1875 (vw I, p. 356).
Noel, FrancoisJ.M.-0755-1841, vanaf i8o2 inspecteur-generaal van onderwijs in Frankrijk, auteur
van eengroot aantal schoolboeken. Samen met
Charles P. Chapsal (1788-1858) publiceerde hij in
1826 de Nouvellegrammaire franfaise, die de officiele
Franse spraakkunst werd.
In `Max Havelaar aan Multatuli' lezen we dat "Jurien de la Graviêregeen goede opleiding had genoten: hij 'lag gedurig met Noel en Chapsal overhoop'
(vw I, p. 457, ook opgenomen als Idee 526, vw iii, p.
334-335).
Noereddien Mahmoed, 1118-1174, Seldjoekische sultan van Syrie en Egypte, de eerste sultan die het verzet teen de Kruisvaarders goed organiseerde. Hij
veroverde in 1154 Damascus en daarna Jeruzalem.
"Timoer-Leng
Nog-eens: Vrye arbeid in Nederlandsch-Indie, geschrift van M. dat in 1870 bij "J. Waltman Jr. te Delft
verscheen. Het is een verdediging van het "Cultuurstelsel dat, indien juist toegepast, een betere bescherming van de inlander oplevert dan de "Vrije
Arbeid, die door de liberalen werd voorgestaan.
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De eerste delen ervan werdengeschreven in de winter van 1867-1868, met de bedoeling het conservatieve kabinet Van Zuylen van Nyevelt-Heemskerk te
steunen. M.'s Haase
contactpersoon was kamerlid
g
"J.J. Rochussen, wiens schoonzoon, "J.
J. Hasselman ,
minister van Kolonien was(cf. vw xi', p. 519, p. 528
enp. 552). Op 4 maart 1868 ging M. naar Den Haag,
op 9 maart schrijft Rochussen aan *Van Zuylen van
Nyevelt:
`De onderhandeling met D. Dekker loopt niet zoo als
ik gehoopt had. Hij is wel bijzonder geniaal en knap,
maar ook zeer excentriek en verwaand. Hij denkt dat
van hem of van zijne pen alles afhangt. Nu wil hij niet
schrijven anders dan op zijn naam en hij wil zijn
naam niet geven voor dat de regering zich zijner heeft
aangetrokken en hij zich aan Naar kan hechten. (...)
Jammer dat het zoo loopt. Uw denkbeeld was goed;
maar al mijn spreken kon niet baten – Zoo ge hem
niet kunt voldoen dan is het zaak dat hij spoedig van
hier vertrekt.' (vw xii, p. 703)
Op io november 1869 kwam het geschrift wederom
ter sprake toen het *Dagblad van Zuid-Holland en
's-Gravenhage delen ervan wilde gaan publiceren
(brief vanJ.D. Doorman aan J. Heemskerk, vw xi'',
p. 678). In november 1870 kwam M. door bemiddeling van *Van Plettenberg in contact met uitgever
Waltman; de acutegeldnood van M. en Mimi in
Wiesbaden vormde het belangrijkste argument
voor uitgave van het werk. In een brief aan S.E.W.
Roorda van Eysinga d.d. 8 december 1870 noemt M.
het zelf `een lam stuk: «van 'n Nederlandsch standpunt»' (vw my, p. 263). Op 24 december werd de uitgave aangekondigd in het Nieuwsblad voor den
Boekhandel (vw my, p. 2,79). Het weekblad Uilenspiegel
kwam nog dezelfde week met een eerste reactie:
`Multatuli heeft een nieuwe brochure teen den vrijen arbeid uitgegeven, waarin hij alleën den heer Rochussen opvijzelt, maar alle liberalen verguist. Is die
arbeid wel <wrij» geweest?' (vw )(Iv, p. 292).
Op 2, nuari
ja
1871 weerspreekt een `Oud-Officier van
het 0.-I. leer' in de NRC (vw xiv, p. 313-319) M.'s aanti' in over de rol van "Duymaer van Twist bij de ille ale wervingsmethode voor het NederlandsIndisch le er (vw v, p. 468; "werving van inlandse
soldaten). Op 6 januari volgde een (anonieme) recensie in de NRC, waarvan de openingszin luidt: `Weder
heeft Nederland Multatuli eenige bladzijden te danken, zooals er slechts weinge geschreven worden.'
(vw xiv, p. 333-337). Een reactie van M. op het stuk
van 2 januari werd door deze krant geweigerd, maar
werd door Het Noorden op 20 januari geplaatst (vw
XIV, p. 386-389).
De tweede druk van Nog-eens: vrye arbeid verscheen in
1882 bij uitgeverij *Muusses & Co. te Purmerend. M.
voegde aan deze uitgave een `naschrift by den tweeden druk' toe; hiermee werd deze uitgave de laatste in boekvorm -gepubliceerde tekst van M.
Nomsz,Johannes-0738-1803, Nederlands treurspel-
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dichter van o.a. A mosis (1767), Zoroaster (1768) en het
Leven van Karel den Vijfden (1786). In 1771 maakte hi' in
het voorbericht van Amelia bekend te stoppen met
dichten. Hi' kwam hier echter spoedig van terug en
werd hierna zelfs een veelschrijver. "Fokke Simonsz

Nonhebel,Joannes. P.-9 1839-1883, predikant te Dordrecht. In Idee451 schrijft M. dat hi' op een wikkel
vanpostpapier een tekst van Nonhebel had aangetroffen, waarop stond dat 'de wyn die Jezus wonderde te Kana «van zo byzonder goede hoedanigheid
was»'. 'Premier cal zeker', spot hi' (vw iii, p. 98).

Nonnie, i.e. Elisabeth Agnes Everdine Douwes Dekker, Soerabaja 1 juni 1857 – Capri a juni 1933, dochter van DD. en *Everdina Huberta baronesse van
Wijnbergen. Haar eerste ontmoeting met haar vader
vondplaats in juli 1859 te Vise. Zij zou volgens 'De
Schoondochter', "A.G. Douwes Dekker-Post van Leggelo (De waarheid over Multatuli en zijn gezin, 1939, p.
3 15), in haar j eugd haar vader `niet meer dan zeven
maal dertig dagen zien' ("Edu). Nonnie toonde vanof haarjeugd een bijzondere aanleg voor tekenen en
muziek. Van 1870 tot 1873 verbleef zij te Padua bij
de familie Omboni ("Omboni-Etzerodt), waar ze onderwijs volgde op een protestants college (Julius
Pee, Multatuli en de zijnen,1937, p. 370). Daarna vertrok zij met haar moeder naar Venetie, waar ze haar
tekenopleiding vervolgde. In 1874, na het overlijden
van haar moeder, kwam ze onder de hoede van de
markiezin Paulucci-Panchiatini, een destijds gerennomeerd malacologe. Van september 1877 tot april
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venpublikatie in vertaling overgenomen in Multatuli en de zijnen (1937, hoofdstuk xxvi ii: 'de mystieke
Nonni',p. 390-410).

Noodzakelijkheid, de, M .'s omschrijving voor zijn
deterministische wereldbeschouwing, de leer die ervan uitgaat dat alles wat gebeurt noodzakelijk
voortvloeit uit voorafgaande gebeurtenissen, waarbij dus een plaats is voor een god of willekeur in
het zijnde, de *Natuur. M. formuleert deze gedachte
in Idee3z als volt: 'De noodzakelykheid is God.
Meer weet ik van God niet te ze en. En 't spyt me.'
(vw ii,p. 316). In Idee 165 schrijft hi':
Ten boekhouder, een rekenaar, kan zich vergissen. De
noodzakelykheid nooit. (...) Zy weet de snelheid waarmee
't schip zich moet bewegen volgens de haar alleen bekende gegevens, en ze noemt die snelheid, drukt ze

feit.' (vw ii, p. 388)
vindt hi'j sporen dat zijn `denkbeeld over de
almacht der noodzakelykheid, zo oud is als de wereld'
(Idee 169, vw II, p. 39o). De leer der noodzakelijkheid is niet troosteloos, aldus M. in Idee 177,
want:
uit: door het

Overal

`Die domme, zich zelf onbewuste, almachtige, onwetende, Noodzakelykheid is een

God van liefde, die u

meer geeft dan een persoonlyke god doen kon, en –
met het oog op de rechten van anderen – doen mdg.

is, moet zyn.' (vw ii, p. 392-393)
In Idee348 schrijft hi':
(...) Wat

`Het heeft zo moeten wezen. Dat, en dat, en dat... alles

is, moet zyn. Alles wat geschiedt, is 'n rechtstreeks
al
het vorige. Er zyn velen die geloven in myn God, de
wat

gevolg van 't naastvorige, en indirect een gevolg van

1878 volgde ze te Munchen schilderlessen bij Franz

Noodzakelykheid. Ze moeten wel! En die godsdienst

Lenbach. Op 5 april van dat jaar ontving zij het
rooms-katholieke doopsel. Kort daarop vertrok zij
met een Poolse vriendin `voor een jaar en enkele weken' naar Galicie (Pee, a.w.,p. 376). In deze periode
bracht Nonnie haar vader en Mimi te Wiesbaden
een tiendaags bezoek. Een `vreesselijke scene' vond
plaats (De waarheid, p. 317). Terug uit Galicie trouwde Nonnie op 3o september 188o met *Francesco Bassani. M. heeft toen alle contact verbroken (cf. brief
aanJ.H. de Haas d.d. 7 augustus 188o, vw XX, p. 495).
Zij kreeg twee zonen, Guido (geb. 1881) en Mario
(geb. 1887). Haar tekentalent stelde zij ten dienste
van haar man; zij illustreerde zijn publikaties over
fossiele vissen W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, ze druk, 1987, p. 212). Na 1892 ontwikkelde zij
eengrote interesse in heiligenlevens en mystiek.
Haar correspondentie hierover werd in 1930 door pater Ciminogepubliceerd onder de titel Lettere di una
entildonna Olandese. Na de dood van haar man leefde
g
ze in toenemende armoede op het eiland Capri; vanof 1925 ontving zij een toelage van 400 per jaar uit
het Tollensfonds.
In depolemiek tussen Julius Pee en 'De Schoondochter' werd Nonnie, evenals haar broer Edu, op de
meest onsmakelijke wijze gebruikt om het karakter
van M. te ontrafelen. Pee heeft delen van haar brie-

zal worden verheven tot godsdienst van Staat, tot al-

von

leenheersende, tot alleenzaligmakende kerk, zodra er
een behoorlyk ministerie van eredienst zal opgericht
zyn: departement tot uitbreiding van de kennis der
natuur.' (vw ll, p. 519)

in Idee 177 (vw ii, p. 392-393) en Idee 528 (vw III,
P . 356-357) schrijft hi' hierover. De Millioenen-studien
zijn een doorlopende verheerlijking van de *Logos
(degedetermineerde oorzakelijkheid), de verpersoonlijking van zijn opvatting van noodzakelijkheid.
Ook

Noorden, Het-, dagblad, opgericht in 1868(?) met als
ondertitel 'De nieuwe Groninger'. Vanaf 2 februari
1870 werd het uitgegeven door K.H. Schadd te Amsterdam, waarbij de ondertitel gewijzigd werd in
`Nieuw Amsterdamsch Handelsblad'. "J.W. Straatman was redacteur ervan. In 1870 publiceerde het
een deel van M.'s *Millioenen-studien.

Noort, Olivier van-, "Bennet.
Notre Dame de Paris, roman uit 1831 van *Victor
Hugo.

Nijgh, Henricus-, 1815-1895, uit ever te Rotterdam,
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richtte op 1 juni 1844 de NRC op. M. leerde Nijgh

gustus van hetzelfde jaar schrijft hi' haar dat Nijgh

waarschijnlijk in het voorjaar van 186o kennen.

hem `alles wat maar eenigszins van belang voor mij

Nijgh heeft vermoedelijk exemplaren van de eerste

is', toestuurt; hi' noemt hem een 'vigilant' (=flink)

druk van de

Max Havelaar naar Indiegestuurd (cf.

brief van M. aan. van Lennep d.d. 2.9-30 mei 1860,

man (vw x,p. 297).
Wanneer M. Nijgh in september benadert om zijn

vw x,p. 231). Op 17 juni 186o schrijft M. aan *J. van

portret in de verkoop te brengen ("portretten, ver-

Lennep dat Nijgh meende dat *J. de Ruyter, de uitge-

koop van), weigert deze omdat hi' zich niet met por-

ver van de

Max Havelaar,

meer exemplaren van het

werk naar Indie had moeten sturen (vw x, p. 256; cf.

tretten `ophoude, aldus schrijft M. op 28 september
aan Tine(vw x, p. 321).

brief aan Tine d.d. 18 juni 186o, vw x, p. 260). Wan-

In april 1861 verzoekt Nijgh M. om een bijdrage ten

neer hi' met plannen rondloopt om een tweede

bate van de slachtoffers van de bandjir (overstro-

boek tegaan schrijven dat een soort vervolg op de

ming) op Java. M. schrijft daarvoor de brochure

Max Havelaar zou moeten worden, schrijft M. aan

"Wzjs
mij de plaats waar ik gezaaid heb, die in mei 1861 ver-

Tine dat Nijgh al te kennen gegeven heeft het te wil-

schijnt (vw I, p. 481-51o).

len uitgeven (17 juni 186o, vw x, p. 258). Op 28 au-

o
Obdam, John-, geb. ca. 1806, controleur te Tjiandjoer
(Tjanjor), vriend van DD. Van februari 1846 tot 10

toevoegt: `laat nu daar of het ten re to of ten onregte is' (vw x,p.124).

aril van dat jaar logeerde Tine bij hem voordat het
huwelijk tussen haar en DD. in Tjiandjoer gesloten

Octavia, dochter van de Romeinse keizer Claudius,

werd (brief aan Tine d.d.7 maart 1846, vw viii, p.

uitgehuwelijkt aan de senator Lucius Silanus.

648; cf. aantekening van Mimi, vw xv, p. 517). Ob-

"Agrippina, de moeder van keizer "Nero, wenste dat

dam wasgetuige bij hun huwelijk (huwelijksakte,

zij Nero's vrouw werd. Silanus werd daarom als se-

vw viii, p. 674-675). Uit bovengenoemde brief van

nator afgezet en zijn huwelijk werd ontbonden.

DD. blijkt dat Mevrouw Obdam een Indische was.

Octavia werd op haar zestiende jaar de vrouw van

DD. vraagt zich of of Tine het op den duur met haar

Nero. Op zekere dag verstootte hi' haar ter wille van

zal kunnen vinden, want 'hoe wêl zij is opgevoed

Poppaea Sabina, zijn nieuwe gemalin. Octavia werd

(voor Indie) is toch de kloof tusschen indische en Eu-

in staat van beschuldiging gesteld en veroordeeld

ropesche denkbeelden niet we tenemen.' (vw viii,

we ens overspel. Onder marteling bekenden alle ge-

p. 649).

tuigen, behalve de slavin Pythias.
In Ideeim8-102.0(vw vi, p. 305-309) vertelt M. het le-

Oberammergau, dorpje aan de Ammer in Beieren,

vensverhaal van Octavia, zoals die beschreven is

Historiae. Hi' gaat uitvoerig in op

waar sedert 1634 elke tien jaar Passiespelen worden

door *Tacitus in de

opgevoerd.

Octavia'sproces en prijst het gedrag van het `helden-

`Zoo als de Evangelien hem voorstellen' is Jezus

moedige meisje' Pythias.

geen dramatische figuur, schrijft M. in een brief aan
P.A. Tiele van 18 november 1876, `tenzy men hem be-

Oddon,gebouw aan het Sin el 460 te Amsterdam. In

werkt voor 'npubliek van Overammergauers die de

`Max Havelaar aan Multatuli' beschrijft Havelaar

conventioneele mystiekery zonder hinder slikken'

een zangavond van `kermiszangers'. Over Odeon

(VW xviii, p. 505).

merkt hi'j op:

Limmen bij Alkmaar. In 1797 werd hi' lid van de

Tatsoenlyke Amsterdammers met hun meissies gaan
in kermistyd niet naar 't Odeon, dat ze dan ook – fatsoenshalve zeker – Oodeon noemen. ja toch, jongelui... dat kan er even door.' (Idee 527, vw III, P. 341; cf.
Minnebrieven , vw ii, p. 27)

Nationale Conventie. Met zijn zuster Antoinette

M. bezocht midden september 1860 de 'Soirée musi-

(1763-1828, getrouwd met J.P. Kleyn) schreef hij

cale et instrumentale' in Odeon. Degezusters Ber-

Ockerse, Willem Anthony- 9 1760-1826, patriots letterkundige en dichter. Hij was predikant te Baarn,
Eembrugge, Wijk bij Duurstede en vanaf i8io te

in 1822

Gedenkzuil op het graf van Bellamy.

*Bellamy

O'Connell, Daniel-0775-1847, katholiek Iers politi-

tha en Riekchen Leidenhorst uit Keulen traden toen
op (vw x, p. 311).

Odyssee, de tienjarige zwerftocht van Odysseus,

Odyssee van *Ho-

cus, advocaat te Dublin, vanaf 1828 lid van het Lager-

koning van Ithaka, bezongen in de

huis. In 1840 stichtte hi' de Loyal National Repeal-

merus. Op verschillende plaatsen in zijn werk verge-

association tot herroeping van de Unie tussen Enge-

lijkt M. zijn vertrek uit *Lebak met de Odyssee. Bijv.

land en Ierland. In 1843 werden de vergaderingen

in noot 6 (1881) bij de

van de repeal-beweging – die druk bezocht werden

`m'n verdrietige Odyssee' spreekt (vw 1, p. 314); in

Max Havelaar , waarin hi' van

– verboden en O'Connell werdgearresteerd. Het Ho-

Idee957 spreekt hi' van `m'n smartelyke Odyssee'

gerhuis vernietigde in 1844 het vonnis tegen O'Con-

(vw vi,p. 152). Op 12 maart 1867 schrijft hi' J. de Gey-

nell.

ter dat hi' tien jaar `zwierf als Ulysses, en hi' ver-

DD. schrijft in een brief aan zijn broer Jan d.d. 20 no-

volt: `wie weet of ik niet door myn reis naar

*Max Havelaar) hem tot `een martelaar', `een apostel, een soort
van O'Connell', maakt, waaraan hi' tussen haakjes

Antwerpen myn Ithaca gevonden heb' (vw xi', p.

vember 1859 dat de `Indische historie' (de

131).
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Oefening, bijeenkomst van vrome leken waarbij de
bijbel werd uitgelegd. In de Woutergeschiedenis wil
Juffrouw Laps graag een oefening organiseren, `omdat de tegenwoordige dominees wel wat los heenliepen over de zaak en niet goed in de hoeken veegden'. Zij doet haar voorstel op het `salie-avondje' bij
Juffrouw Pieterse, maar de aanwezige dames voelen
er niets voor:
`-Uwe dan, juffrouw Zipperman, vindt uwd ook niet,
dat 't welgaan zou? Ik zou koffie-zetten, en die zielen
konden daar wat voorleggen in de schoteltjes... want
omgeld is 't me niet te doen, gut nee. We zouden beinnen met 't ouwe testament... en dan... oefening,
g
weet uwd... oefening... weet u? J
uffrouw Zipperman
wist 't wel, doch 'r schoonzoon van de assurantie - of
van 't kadaster - hadgezegd dat de dominees voor die
zaak betaald werden, en dat dus alle verdere oefening
onnodige kosten wezen zou.' (Idee 391, vw II, p. 570)
Oera Linda Boek, het-, In 1869 kwam de letterkundige E. Verwijs in het bezit van fragmenten van een
handschrift van een dertiende-eeuwse Friese familiekroniek van hetgeslacht Over de Linden. Verwijs
twijfelde aan de echtheid ervan en besloot er geen
uitgave van te laten verschijnen. J.G. Ottema (1804de niet aan de
1879, conrector te Leeuwaren), twijfel
echtheid enpubliceerde in 1872 een bewerking van
het handschrift. Het handschrift zou via een nazaat,
de scheepstimmerman Cornelis Over de Linden, in
het bezit zijn gekomen van Verwijs. J. Beckering
Vinckersprobeerde aan te tonen dat het Oera Linda
Boek een vervalsing was. In 1927 werd Verwijs als
vervalser aangewezen, later werden ook Cornelis
Over de Linden, F. Haverschmidt en J.H. Halbertsma aangewezen. De mystificatie is echter nooit opg elost.
M. was erg geinteresseerd in de ontrafeling van het
mysterie rond het Oera Linda Boek en volgde de discussies in de tijdschriften nauwkeurig. Op 29 november 1871 schrijft hi' P.A. Tiele naar aanleiding
van de aangekondigde uitgave van het bock:
`De heele zaak komt my voor een dnorme Schwindel
[Duits=oplichting] te zyn. Me dunkt dit kdn niet anders. Maar ik wil onderzoeken uit welke fabriek het
ding afkomstig is. (...) Ik gis dat het door my verondersteld bedrog met dat H.S. zeer grof is. Fyne bedriegerytiiet
es op.
aan 't
n Onmogelyke is gangbaarder dan 't
onwaarschynlyke.' (vw )(Iv, p. 631)
Oeser-oeseran, (Maleis: dubbele haarkruin) In de
Max Havelaar ontdekt de *djaksa van Lebak dat de
kleine "Max een koningskind is: hi' heeft namelijk
een 'oeser-oeseran' die, `naar het bygeloof op Java',
bestemd is om `een kroon te dragen' (vw I, p. no en
P 114).
Oever, Johannes H. ten-, overl. 1812, predikant bij de
Waalsegemeente te Breda. Hi' won in 1781 een gouden medaille voor zijn verhandelingen over zedelij-
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ke opvoeding en in 1801 voor zijn verhandeling over
de Schepper en zijn volmaaktheden.
Ten Oever was aanwezig bij het bezoek van *Napoleon aan Breda in itho, zoals blijkt uit M.'s verslag van
dezegebeurtenis in Idee 218 (vw II, p. 429-430). Hi'
werd voorgesteld aan Napoleon, waarna hi' `zyne
Majestyd' bedankte voor de genoten `voorrechten'
van de hervormden en hem veelgeluk wenste met
zijn huwelijk.
Offel, Joh. Hendrik van-, geb. 1844 te Antwerpen,
letterzetter, dichter en toneelschrijver. In 1865 werd
hi'j souffleur bij toneeldirecteur Victor Driessens
van Antwerpen. In 1872 verscheen zijn dichtbundel
Vrije zangen, met daarin het gedicht 'Het Kanailje'.
Samen met R.J. Pellissier schreef hi' het toneelstuk
`Burgeres Roland, Historisch drama in 7 tafereelen
en een voorspel', dat 1876 in druk, getiteld Mevrouw
Roland en de Girondijnen, verscheen.
Uit een brief van M. aan Van Offel d.d. 20 juni 1876
blijkt dat deze bovengenoemd toneelstuk aan M.
hadgestuurd. M. schrijft dat hi' het nog niet geledat hi't he zal waarderen: 'Het
zen heeft, hi'j hootP
doet me feed, innigleed als ik afkeuren en berispen
moet. Ik hebgrooter neiging tot onverdiend pryzen
dan tot Laken uit jalousie de métier'. Maar:
`de titel, en de physionomie by 't doorbladeren (onopengesneden nog) bevalt me niet! Daaruit waait me een franschegeur te gemoet, en wel uit de periode toen
Alexandre Dumas z'n Theatre Historique opzette! Ik
vrees, beste kerel, dat ge U hebt laten inspireeren door
werken uit die dagen. Let wel, dat ik slechts vrees. Dit is
geen oordeel!'
M. noemt verder Van Offels giedekens"aardig, liefelyk, vry, 'n beetje «ondeugend»', maar waarschuwt hem teen
`misbruik van uw hoofdtoon,
g
to en prostitutie van idylliteit' en raadt hem aan
`wat spaarzamer met diminutieven' om te springen
(VW XVIII, p. 381-383).
Hi'j schrijft P.A. Tiele niet de moed te bezitten 'den
schryver (die zich zeer veel van z'n werk voorstelt!)
harde waarheden te zeggen' (wsch. 8 juli 1876, vw
xviii,p. 402).
Oldenbarnevelt, Johan van-,1547-1619, in 1576 pensionaris van Rotterdam en in 1584 advocaat van Holland. Hi'j verdedigde de soevereiniteit van Holland
tegenover de Staten-Generaal, waardoor hi' de tegenstander van Prins Maurits werd. Hi' werd gevangen genomen en in 1619 onthoofd op het Binnenhof
te Den Haag.
Aan de volgens overlevering laatste woorden van
Van Oldenbarnevelt voor hi' het schavot betrad, herinnert M. in een brief aan C. Busken Huet: `wat
komt er van den mensch!'(11 maart 1868, vw xi', p.
706). Ook in Idee 452 noemt hi' deze woorden (vw
III, p. 160). In de Millioenen-studien schrijft hi' dat
Van Oldenbarnevelt tot de beul zou hebbengezegd:
`maak het kore(vw v, p. 77). Het schavot wordt
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genoemd in een aantekening bij Idee 9zo (vw v, p.
716).
Olivier Ledain, (Olivier le Diable), overl. 1484, geb. te
Vlaanderen, vertrouweling van koning Lodewijk xi.
Hi' was kamerbediende en barbier van de koning en
werd later door hem totgraaf verheven. Na de dood
van de koning werd hi' in 1484 veroordeeld en opgehangen. M. noemt hem in Idee 782 als 'Olivier den
baardscheerder' samen met Lodewijks andere vertrouweling Tristan de beul, d.i. Tristan l'Hermite
(VW iv,. 503).
011efen, Daniel Hendrik Nicolaas van-,1824-190o,
toneelspeler. In 1865 vertolkte hi' de rol van Graaf
van Weller in De Bruid daarboven (vw xi,. 436). Samen metJan Albregt leidde hi' de toneelgroep in
Rotterdam, die er in 1874 voor terugschrok Vorstenschool op de planken te brengen (afb. in: W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, ze druk 1987, p.
138).
011ivier, Emile-0825-1913, Frans advocaat en politicus, leider van de tiers-partie (middenpartij), die in
1869 een rote aanhang verkreeg. Hi' werd daarop
belast met de vorming van een nieuwe regering. M.
noemt hem enkele malen in zijn Causerieen (vw iv, p.
269 en p. 302), eenmaal komt zijn naam voor in een
M.'s 'Van den Rijn'citaat uit de KOlnische Zeitun g in Nt.s
bijdrage van 2 juni 1869 (vw xiii, p. 513).
Olpen, Abraham Isaac van-, geb. 180o, vertrok in
1823 als commies naar Java, werd later hoofdcommies ter Algemene Secretarie. In 1834 werd hi' resident van Ternate, in 1843 van Menado. DD. heeft na
zijn aankomst in Menado in apri11849 den maand
onder Van Olpen gewerkt voordat deze (op eigen
verzoek) uit zijn functie werd ontheven. Na het ver-

nooit schuldig maakten aan misdaden tegen de beschaving. Hun «geloof» heeft daartoe 'n te fyn-zedelyken invloed op 't schoonheidsgevoel, gelyk nog
dagelyks overal blykt' (vw iv, p. 694).

Ook in Idee771 wordt 'Sultan Omar' genoemd als
voorbeeld van iemand die boeken vernietigt (vw iv,
P . 494) . In een brief aan P.A. Tiele d.d. 18 november,
waarin M. schrijft dat lezen zo vermoeiend is, spot
hij:
`0, die Omar te Alexandrie, dat 's 'n kerel! Ik weet wel
dat sommigen z'n roem verkleinen en – óók
schryvery! Als Omar 't niet gedaan heeft, by had het
moeten doen. In alien geval blykt hy 'n man geweest
te zyn dien men tot zoo'n beste daad in staat achtte.
Dit is al iets. (He, is niet de Omri van wien men in de
controverse over die zaak spreekt, Omar zelf? Er is zeer
veel verwarring voortgesproten over 't verschillend
overnemen van Oostersche namen.)' (vw xviii, p. 504)

Omboni-Etzerodt, Stephanie-, Londen 1837 — Padua 1917, dochter van Albert Frederik Etzerodt, directeur van eengasfabriek te Brussel, en Elisabeth
Focrest. Zij was sedert 1862 bevriend met Tine
("Everdina Huberta van Wijnbergen). In 1863 werd
zij onderwijzeres ten huize van de Belgische gezant
te Milaan. Een jaar later trouwde zij in Milaan met
de leraar Giovanni Omboni(182.9-1916). In 1869
werd Omboni hoogleraar geologie te Padua. De brieven van Tine aan Stephanie Omboni uit de jaren
1863-1873, schetsen het moeilijke leven dat Tine in
Brussel en later in Den Haag heeft gehad. Deze in
het Fransgeschreven brieven zijn in 1895 uitgegeven doorJulius Pee en zijn opgenomen in vw xi e.v.
'
Na haar verblijf op de zolderkamer van "dAblaing
van Giessenburg vertrok Tine met de kinderen op 1
juli 1866 naar Stephanie Omboni in Milaan (vw xi,
P. 535).

trek van Van Olen
p
heeft DD. zelf enkele maanden
de functie van resident waargenomen (Paul van 't

Omikron, "A-00

Veer, Het leven van Multatuli, )979, p. 224 en p. 226).
werd o pgevolg d door R. Scherius. In 185o
p
Van Olen

Ommelanden, *Tubingen

Omnibus, jaarboek aan de algemeene belangen gewijd', onder het motto `wij willen Waarheid en
Rechtvaardigheid'. Het blad werd in 1865 opgericht
Omar I, de tweede kalief in het eerste Mohammeen werdgeredigeerd door Hagiosimandre (ps. van
daanse rijk, regeerde van 634 tot 644 en veroverde
*G. Broens). Het werd uitgegeven door d'Ablaing
Syrie, Perzie, Egypte en Tripoli. Hi' werd beschulvan Giessenburg. De laatste vroeg M. in het voorjaar
did van de verwoesting van duizenden christelijke
van 1866 stukken te schrijven voor de Omnibus om
kerken en van de vernieting van de Alexandrijnse Biop die manier zijn schulden te kunnen afbetalen
bliotheek. Dit laatste bleek onjuist.
("d'Ablaing van Giessenburg). Het tijdschrift heeft
In Idee744 spreekt M. van een 'ware Omar' die alle
maar den jaar bestaan.
boeken wil verbranden (vw iv,p. 464). In een noot
hierbij let hi' uit dat hi' `gemakshalve' Omar als
Onafgewerkte blaadjes, enkele brieven van en aan
schuldige van de vernietiging van de bibliotheek
Fancy, opgenomen in deel x van Mimi's Brievenuitvan Alexandrie noemde. Inmiddels was echter door
ave en naar het handschrift afgedrukt in vw vii (p.
g
`achtenswaardige schryvers' de christen Theophilus
737-751). Mimi schrijft erover: 'Hier volgen evenwel
als dader aangewezen. M.'s reactie hierop luidt:
nog eenige blaadjes onvoltooide copie die na Multa'Ik voor my blyf Omar voor den dader houden, daar 't
tuli's over) den 19 februari 1887, op zyn schryftafel
van algemene bekendheid is, dat Christenen zich
nam hi'j ontslag uit 's lands dienst.
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werdengevonden. Ze zyn geschreven in 't najaar
van 1886.' (Brieven WB X, p. 255).
Op 3 september 1886 schrijft M. aan C. Vosmaer dat
hij de Minnebrieven gaat vervolgen (vw xxm, p. 705),
twee dagen later schrijft hij J.F. Snelleman dat hij
`Minnebr. moet schryven voor de pers' (vw XXIII, p.
709). In oktober 1886 meldt hij in een brief aan
Mimi dat het werk niet vlot, en: 'over mijn werk heb
ik 't land. Toch zeg ik dat er een nieuw hek om den
tuin zal komen. Dat moet!' (vw XXIII, p. 717).

tevens de ontwikkeling die te verwachten ware uit
den boezem des Volks zelf, indien men die gaven niet
had verkracht.' (vw iv, p. 662-664)

Over de belemmerende werking die er van het onderwijs uitgaat, schrijft M. verder in Idee 822: `Scholen en school hebben vaak zeer nadelig gewerkt op
onze vatbaarheid om tegenieten, om veredelende
denkbeelden in ons op te nemen, en in dien zin: te leren.' (vw iv,P . 549; cf. Idee 828, vw Iv, P . 554). En in
Idee 866 betoogt hij:
Vat wy op de school leren, is uit den aard der zaak...

Onderwijs, een onderwerp dat door M. vaak en uitgebreid behandeld worth. Het vormt het belangrijkste
onderwerp van de derde bundel Ideeen. M. spreekt
zich herhaaldelijk uit voor vrijheid van onderwijs,
een `natuurlyken eis' (Idee 12,56a, vw vii, p. 526). De
bemoeienis van staatswege keurt hij sterk af (de leerplicht werd in Nederland in 19oo ingevoerd).
Het doel van onderwijs is `Verlichting, Verfyning,
Beschaving, Ontwikkeling, Veredeling'. `Hierin
spreekt me zelfs geen Mecldemburger ["Mecklenburg] jonker teen', aldus M. in Idee 836 (vw iv, p.
565). In Idee 861 (vw iv, p. 583-584) betoogt hij dat
het onderwijs z.i. niet opgedrongen, maar aangeboden moet worden wanneer de behoefte zich aandient. In een noot hierbij schrijft hij `voor – be perkten! – leerplicht' te zijn
, 'Maar ik beweer dat deze
kwestie niet thuishoort onder de rubriek Onderwys.
't Is 'n...politiezaak, of zoiets.' (vw iv, p. 705).
In Idee 15 stelt hij dat vaders hun kinderen zelf zouden moeten onderwijzen, men besteedt het `mensmaken van z'n zoon' daarentegen uit `teen zoveel

schools, en maakt 'n onaangenamen indruk. Wie byv.
'n schryver volslagen wil uitroeien in de

Dit is almede van toepassing op de zedelykheid.' (vw
iv, p. 588)

In Idee 1063 brengt hij onderwijs in verband met
`hetgodsbegrip en met de studie van den aard der
din en' (vw iv, p. 653). Het godsbegrip heeft het gezond verstandgesmoord: 'Tot dezen moord nu hebben de scholen dapper meegewerkt.' (Idee 889, vw iv,
p. 620). In Idee 511 geeft M. een verslag van zijn ervaringen als `voorzitter ener kommissie van onderwys'. De kinderen blijken hun les zeer goed te
kennen, maar zijn niet in staat tot zelfstandig denken. M. vraagt zich daarom af:
`Kan een onderwyzer, die dertig, veertig kinderen op
z'n school heeft, al die kinderen opleiden tot denkers?
Neen dat kan

niet. Maar daarom noem ik dan ook die

scholen verderfelyke inrichtingen.' (vw in, p. 246)
M. was in 1848 geen voorzitter, maar lid van een onderwijscommi
ssie te Poerworedjo en te Menado in

in de maand' (vw II, p. 313).

1849, vw ix, P . 45 resp. p. 9o).

In de Ideeen 828-92o (vw iv, p. 553-664) gaat M. onder meer in op het vraagstuk of het onderwijs door
de Staat moet wordengeregeld, of dat de ouders verantwoordelijkheid moeten nemen voor de opvoeding van hun kinderen. In Idee 832 schrijft hij
hierover: 'De vraag kan zyn, of Onderwys over 't geheel wel van Regeringswege behoort uit te gaan. Ik
zeg, onder zeker voorbehoud, neen.' (vw iv, p. 562).
En in Idee 836:
Vordt het doel bereikt, dat we met Onderwys beogen?

Wat hij

Zo neen, welke fouten staan ons daartoe in den weg?
Moet het Onderwys zyn

intensief, extensief, of gemengd?

Waar is in 't laatstegeval de grens? Behoort het Onderwys tot de bemoeienis van den Staat?' (vw Iv, p. 564565)
M. meent dat de ouders verantwoordelijk zijn voor
de opvoeding en dat zij daarom goede leermeesters
voor hun kinderen dienen te kiezen(Idee 561, vw Iv,
P3322). Hi' concludeert in Idee 92o:
`De inmenging van den Staat kan in onze eeuw geen an-

harten der

mensen, dringe hem op aan 'tgeheugen van den knaap.

wel van de onderwy zer eist, lezen we in Idee

838:
`A vorder van den onderwyzer dat by de oefening in 't
denken die zich even natuurlyk vanzelf openbaart als

tegenwerke. De jongen van de diermens zdllen denken.' (vw iv, p. 566)
Op 16 november 1884 bedankt M. schriftelijk voor
een uitnodiging om het Congres internationale des
dtudiants(*congres 4) op 22,-23 november te Brussel
bij te wonen. In deze brief geeft hij een stelling over
het onderwijs ter bespreking op het congres. Een gedeelte van deze brief werd in vertaling afgedrukt in
het Ter Gedachtenis-nummer van De Dageraad (1892,
p. 69; VW XXIII, p. 230-232). Deze stelling luidt:
't ademhalen, niet
soort

`Naar myn inzien is het tyd, het volksonderwys te bevryden van de verlagende voogdy der gouvernementen. Het schynt my toe dat de Staat, vertegenwoordigd
door dezen of genen voorbygaanden Minister, meer of
min geholpen door een belachelyke schynvertooning
van «volksvertegenwoordiging», in den hoogsten

der doel hebben, geen ander gevolg althans, dan de

graad onbevoegd moet worden verklaard in de zaken

verlichting binnen zeer enge grenzen te beperken. De

van den geest, van de kunst, van het verstand, van wat

resultaten wyzen dit uit. (...) De slotsom is dat de Be-

raakt aan de opvoeding van de jeugd, aan de zedelyke

houders niet behoudend zyn, en de Liberalen niet libe-

en verstandelyke ontwikkeling van het menschdom.

raal. Ons Onderwys is juist voldoende tot het

Schaffen wy de wetenschap van wege den Koning, de

vernietigen der natuurgaven van den Wilde, en belet

gilden der kennis, de domme regeering van het diplo-
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ma af. Roe en wy de onbeperkte vryheid van het onderwys uit.'
"H. Hemkes Kz. "Pennewip *Karel de Grote *Artis

Onechte kinderen, In de Japanse Gesprekken schrij ft
m.:
`In den beginne, o Kami, waren alle kinderen onecht,
en 't kwam niemand in den zin, 'n meisje te verachten
omdat ze moeder was. 't Zougeweest zyn, alsof men
boos werd op 'n bloem, wyl ze zich verstout had over
tegaan van knop in bloei. Dit bleef zo, tot 'r schraalte
kwam aan voeding.' (vw III, p. 22-23)
*Pruimers

Onechte zoon, De-, Nederlandse vertaling van het toneelstuk Das Kind der Liebe (179o) van "August von
Kotzebue.

Onkruid onder de tarwe, geschrift uit 1875 van *J.
van Vloten.

Onomatopeeen, "etymologie
Onrust, De-, naam van een ijzeren raderstoomboot
die op 3o december 1859 op de Boven-Doesoen (Z.O.
Borneo) overvallen en tot zinkengebracht werd
door inlandse verzetslieden. Alle 62 opvarenden
werden daarbij vermoord (De semi-officiele en particuHere briefwisseling tussen J .C. Baud en J. J . Rochussen 1845Uitgegeven door .mr.
jhr W.A. Baud. Assen,
181.
5
1983, dl. III, p. 76).
M. noemt dit schip in de 'Brief aan de stemgerechtigden van het kiesdistrikt Tien Hi'j spreekt van 'de
vernedering, onze vlag op de Onrust aangedaan', als
den van de bewijzen van het wangedrag van gouverneur-generaal "Duymaer van Twist in Nederlandsindie (vw I, p. 438).

Onsterfelijkheid, de voorstelling dat de enkeling na
zijn dood blijft leven, hetzij in zijn totaliteit, hetzij
in een onstoffelijk deel: de ziel. Het christendom
leert enerzijds de opneming van de gestorvene in hemel, vagevuur of hel, anderzijds de opwekking uit
de dood bij het Laatste Oordeel. Andere levensbeschouwingen verwachten een voortleven in hetzij
een anderegedaante, hetzij op een andere ster (zielsverhuizing, palingenesie); daaraan lit de gedachte
tengrondslag dat de mens onvolmaakt is, maar de
gelegenheid moet krijgen volmaakt te worden.
M. wijst al deze voorstellingen af. Het verlangen
naar onsterfelijkheid komt hem kinderachtig voor
(aantekening bij Idee 17, vw II, p. 669). Onsterfelijkheid zonder eeuwigheid noemt hi' in Idee 157 "n
koord met den eind'(vw II, p. 383) en de lichamelijke
onsterfelijkheid beschouwt hi' als een sage die geen
goed heeft gedaan aan de vooruitgang van onze kennis(Idee 148, vw H, p. 38o). De individu is niet onsterfelijk, de mensheid w el, merkt hi' in Idee i5o op
(vw ii, p. 381). "Pythagoras

Ontbinding, In Idee 147 schrijft M.:
Vie der bloem een eeuwig leven gaf, zou 't doodvonnis uitspreken over de nieuwe schepping die aanvangt
na 't verkwynen. Ontbinding is nodig in de stoffelyke
natuur, dwaling op verstandelyk en zedelyk gebied.
Wie voor verrotting vreest, is een vyand van 't leven.'
(VW II, p. 380)

Ontbijtstertje, In 1860 sprak een 'one dame M. in
Amsterdam aan omdat zij honer had. Hi' nam
haar mee naar het koffiehuis Tolhuis engaf haar te
eten. Zij kwam daarop elke morgen om negen uur
bij hem zwijgend ontbijten. Een `komieke geschiedenis', schrijft M. in een brief aan Tine d.d.17 se ptember 1860(vw x, p. 314). D'Ablaing van Giessenburg meldt echter dat ze praatte, lachte en elke dag
langer bleef (Persoonlijke herinneringen, Amsterdam,
1904, p. 169-172).
M. noemde haar, volgens Mimi, `myn zwygend ontbytstertje', dat hem eens een paar geborduurde pantoffels zond(vw x, p. 315). Mimi vermeldt verder dat
M. later zeer teleurgesteld was, toen zijn `ontbijtstert' e' verloofd bleek te zijn met *dr. Stamkart (vw x, p.
471).
In Hidde R.J. van der Veen, `Multatuli's ontbijtstertje' (Over Multatuli, 1988, nr. 20 p. 55-58) wordt zij
geIdentificeerd als Engelina Helena Margaretha
Hendrina Hartman,geb. ii mei 1835.

Ontevredenheid, In de Ideeen915-918 wordt ontevredenheid als tegenstelling van berusting behandeld.
M. is van mening dat berusting – een kwalijke gemoedstoestand – vooral door de kerkgepredikt
wordt; hi' roept tot ontevredenheid op. In Idee 915
schrijft hi' hierover:
`wordt er niet door 't ogeloof» tevredenheid, berusting, nederigheid, zelfverguizing geleraard? Is niet de
helegodsdienst een wyzen op den Hemel – waar alles
beter wezen zal! – om de patienten tevree te stellen
met 'n Aarde... waarop zeer veel verkeerds, en 't brood
duur is? De ware mensenvriend wekt op tot Ontevredenheid met het gebrekkige. 't Is niet waar, dat onze
funktie bestaat in lyden, torsen, hongeren, jammeren.' (vw iv, p. 655)
Hi' vervolgt in Idee 916:
`Ikpredik Ontevredenheid! Ik beweer dat het plicht is
een genoegen te nemen met 'n stand van zaken die...
g
den allerkwaadaardigsten God onteren zou. Wie nu
meent dat ik socialistische of communistische roering
voorsta, heeft my zeer slecht begrepen. juist het tegendeel.' (vw Iv, p. 656)
In Idee918 tenslotte:
la, ik dring aan op ontevredenheid! Ik wenste dat ieder
doordrongen ware van den lust tot genieten, tot het
verspreiden van genot, tot deugd! De man die een ellendig leven voortsleept, en daarin – gesteld dat verbetering niet absoluut onmogelyk is – berust, noem ik
naar myn godsdienstbegrip: misdadig.' (vw iv, p. 658)
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rechtstaan allepersonen die zich schuldig maken aan
twyfelary. Oosterzee zal voorzitten.'(vw In, p. 4o)
De leden van hetgerechtshof zullen de goochelaars
"Bosco, Louis de Linsky, Caston, *Houdin en "Bamberg, 'den hof-mechanicus', zijn.
In Idee 1225 spreekt M. verder van `Oosterzee en andere steunpilaren van 't ware Geloof' (vw vii, p. 417).

Oorlog, in de notities in handschrift bij Over Specialiteiten doet M. de volgende uitspraak:
`Oorlogen zyn nu eenmaal in 't algemeen onvermydelyk, en in zekere byzondere toestanden noodzakelyk.
Dikwyls zelfs werken ze nuttig, vooral wanneer men ze
vergelykt met zeker soort van verrotting-bevorderende vredes. Maar schyn-oorlogen en kwasi-wetenschap- Opera, "componisten *Martha *Rossini
pelyke militaire hansworsteryen zyn 'n kanker die
uitgeroeid behoort te worden. Dit doel is alleen te beOp de Coul, Theodorus Hubertus-, 1850-1874, texreiken, door de Volken diegeld opbrengen voor oortielhandelaar uit Roermond. Broer van Mathilde Op
logsbudgetten, op de lee to der *frazen te wyzen,
de Coul(1848-1911) en Josephus Op de Coul (1846waarmee men hen sedert eeuwen bedroog.' (vw v, p.
1895; leraar Nederlands en Frans in Helmond, Am66o)
sterdam en Semarang).
Hi' schrijft in deze notities verder over oorlogvoeM. kwam in 1873 met Theodorus Op de Coul in conring:
tact. In zijn memoriaal van ii en 19 september 1873
`Men begint in te zien dat de honderden millioenen
noteert hi'j dat hi' zijn uit ever "G.L.Funke verzocht
die door heel Europa aan deze spelery zyn ten koste geheeft Op de Coul van al zijn werken presentexemlegd beter hadden kunnen besteed worden. WO veel
plaren te sturen (vw xvi, p. 175; cf. brief aan Funke
scherpzinnigheid was er niet nodig om dit te begryd.d. 19 september 1873, vw xvi, p. 195). Aan zijn uitpen, nadat we reeds zo langen tyd overtuigd waren
gever
tM. op 19 september 1873
"J. Waltman Jr. vraag
van de ondoelmatigheid der ridderharnassen.' (vw v,
een presentexemplaar van de Millioenen-studien aan
p. 671-672)
Op de Coul te sturen (vw xvi, p. 196).
"Atjeh "Jacquerie "Java "Frans-Duitse oorlog "TachIn december 1873 komt Op de Coul, die aan tubercutigjarige oorlog "Pruisisch-Oostenrijkse oorlog
lose lijdt, bij M. en Mimi in huis, `omdat-i in Helmond, waar ze woondengeplaagd werd door
Oorlogscorrespondent, *Schlachtenbummler
redemptoristen die met behulp van 'n styfroomschen vader hem wouen bekeeren', aldus M. in een
Oort, A.J.-, 1838-1917, modern predikant te Me el
brief aan G.L. Funke d.d 21 maart 1873. Hi' schrijft
van 1872 tot 1879. "Atticus
verder dat Op de Coul zijn Ideeen `nam, las en bestudeerde'. 'Depaters hadden een-en-ander van my
Oosterwijk Bruin, Jacob van-, 1794-1874, humoris(bijv. Minnebrieven en Mill.St.) verbrand. De rest
tisch dichter, destijds veel gelezen en voorgedragen.
stopte hy we onder z'n bed' (vw xvi, p. 48o). M. en
In Idee 1262 citeert M. enkele versregels uit diens geMimi woonden in die dagen in de Geisbergstrasse 12
dicht 'Den trekschuit', n.a.v. zijn voornemen 'nu en
te Wiesbaden.
dan door 't citeren van iets klassieks' er blijk van te
Mathilde Op de Coul kwam met haar broer mee. M.
geven een echte tetterkundige' te zijn. Hi' koos
noemt haar in een brief aan C. Vosmaer `lo jaar 'onhierbij voor deze dichter omdat hi' 'lust voelde den
g
er dan haar doopceel' en 't `liefste kind dat men
lezer te waarschuwen teen
'n paar onwaarheden
g
zich kan voorstellen'(7 december 1873, vw xvi, p.
die deze vaderlandse zanger op z'n lier tokkelt' (vw
331).
VII, p. 572-573).
Op 17 maart 1874 overlijdt Theo Op de Coul op 23-jarige leeftijd ten huize van M. en Mimi. Voor M. beteOosterzee,Johannes J. van-,1817-1882, theoloog en
kent zijn dood een opluchting: drie maanden lang
letterkundige, sedert 1863 hoogleraar in Utrecht.
heeft hi' nauwelijks kunnen werken (brief aan FunHi'j was een beroemd orthodox kanselredenaar.
ke d.d. 21 maart 1873, vw xvi, p. 48o). Mathilde Op
M. bekritseert hem in De School des levens (geschreven
de Coul blijft bij M. en Mimi logeren, maar begint
5 februari 1863), omdat deze lonkelnieuwe profeshen alras te irriteren. Niet alleen is de woning te
sor' tijdens zijn inaugurele rede, getiteld 'De sceptig
klein voor lods,
maar zijerwacht
v
meer van M. dan
cismo caute vitando', gezegd had dat twijfelen een
hi' haar geven kan, aldus schrijft deze op 27 maart
`zonde' is. M. noemt hem daarom een 'professor in
1874 aan C. Vosmaer (vw xvi, p. 487-488). Mina
twyfelvrees en buitenissigheden' (vw III, p. 35). In
Kriiseman meent echter dat hij `gecoquetteerd'
een aantekening uit 1865 schrijft hi' dat hi' door
heeft met `een schaap dat niet aan coquetteeren ge`een malle vergissing' Oosterzee in Leiden heeft gewoon was' (brief aan M. d.d. 5 apri11874, vw xvi, P.
plaatst i.p.v. Utrecht. Vervolgens spot hi'
5o1). Niet lang daarna vertrekt Mathilde Op de Coul
`De oude juffrouw die my m'n ontbyt brengt, heeft seuit Wiesbaden.
den Oosterzee's inauguratie een vuurrood lint op 'r
Begin januari 1880 schrijft M. Mimi dat Mathilde Op
muts, ter ere van een nieuw gerechtshof dat, volgens
de Coul onder de schuilnaam Amedde een briefgehaar, zal worden opgericht, en waarvoor zullen teschreven heeft aan "J.M. Haspels, die M.'s lezingen-
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tournees regelt. Zij vraagt hierin of het niet mogelijk is om toegangsprijzen van io,- off 20,- voor
M.'s lezingen te vragen. `Ze kIn niet zyn zonder agiteerenr, reageert M. hierop (brief aan Mimi d.d. 1 januari 1880, vw XX,p. 197).

Ophir, n ude naam voor de vulkaan Gunung (=berg)
Talakmau aan Sumatra's westkust(2912 m.), iets ten
noorden van de evenaar, ten zuidoosten van Natal
en Airbangis.
In een noot bij de Max Havelaar schrijft M. dat de bevolking deze berg `Goenoeng Passaman' noemt. Hi'
vraagt zich of hoe de `kartografen, die elkaar
blykbaar hebben nageschreven, de benaming Ophir
kunnen verantwoorden'. Tegenwoordig heet de
streek waarin de vulkaan lit
g
Passaman.
M. noemt het verder `zeergewaagd' om op grond
van een enkel woord(i Koningen Ix: 28) aan te nemen dat dit de berg is waar Salomo het materiaal
voor de bouw van zijn tempel gehaald had (vw 1, p.
338).

Opium, * amfioenkit "mata-gelap
Opregte Haarlemsche Courant, De-, dagblad dat in
1656 werd opgericht en vanaf 1737 werd uitgegeven
door de firma "Joh. Enschede en zonen. Het was de
eerste Nederlandse krant. Op voorstel van C. Busken Huet(brief aan M. d.d. 9 juli 1866, vw xi, p. 626627) werd M. – op dat moment woonachtig in
Duitsland – in 1866 buitenlands correspondent van
deze krant. Tot 1869 schreef hij voor deze krant zijn
*`Van den Rijn'-bijdragen, waarin hij mededelingen
uit degefingeerde Mainzer Beobachter opnam. Uit
deze niet bestaande krant kon hij naar hartelust `citeren' waardoor zijn bijdragen aan de vereiste objectiviteit voldeden en hij zijn eigen meningen kon
ventileren.
In een brief aan Tine van 8 februari 1867 verklapt M.
zijn geheim (vw xii, p. 65). Later spreekt hij er ook
met *Marie Anderson over. Via haar minnaar, 1hr.
F.A. Hartsen, komt het bericht uiteindelijk bij de firma Enschede terecht(brief van de firma Joh. Enschede en Zn. d.d.3o juli 1869, vw xiii, p. 586). In
tegenstelling tot wat wel beweerd werd, is M. hier
niet om ontslagen. Op 29 december 1869 beeindigde
hij zêlf zijn medewerking aan het dagblad (vw xiii,
P . 713).
(Lit. Eep Francken, `Een correspondent neemt ontslag', in: Over Multatuli,1978, nr. 2, p. 1-25; Multatuli, Mainzer Beobachter, met bijdragen van K. van het
Reve en Maarten Schneider. Haarlem:Joh. Enschede en Zn., 1987; G. Stuiveling, `Multatuli als Mainzer Beobachtee, in: Over Multatuli,198o, nr. 6, p. 1-19)
M. spreekt in een brief aan Busken Huet d.d. december 1866 van `Uw haarlemmer, die zoo modest
schuilt achter z'n «men zegt, men beweert, blad zoo
laat zich schryven»' (vw xi, p. 772). In een noot bij
Idee527 gaat M. naar hij zegt t.b.v. de Vlaamse le-

zers, uitgebreid in op het karakter van De Opregte
Haarlemsche Courant:
`Sedert tweehonderd en veertien jaren alzo houdt zy 't Nederlands Publiek op de hoogte of laagte der gebeurtenissen van den dag, en – dit vooral is eigenaardig – zy
is niet meer met dentyd meegegaan dan volstrekt nodig was om haar populariteit te behouden. Ze polemiseert niet, en geeft slechts berichten waarvan de
verantwoordlykheid op anderen valt. (...) Haar program is kleurloosheid, of om 't jargon van den dag te
spreken: objectiviteit. (...) De Haarlemse Courant is
voorts in goed Hollands geschreven en gewoonlyk
goed onderricht. (...) Voor duizenden burgerlyk-deftie huisgezinnen is zy nog altyd, gelyk in de dagen van
g
De Ruyter: de Krant. (...) Dat ze, by en door dit alles,
zich verheugt in een soort van monopolie voor advertentien, spreekt vanzelf. Een echte Hollander is niet
ter dege geboren, getrouwd of dood, voor hy als zodanig vermeld staat in de Oprechte Haarlemse Courant.'
(vw iii, p. 428-429)
Hi' schrijft verder dat hij deze krant 'met zekere
dankbaarheid' leest omdat hem `eenvoudig vertelt
wat ergebeurd is, en de toepassing of beoordeling
daarvan welwillend overlaat aan myzelf (vw iii, p.
429).
Op 31 maart 1878 spreekt M. in een brief aan Mimi
van `destyve orthodoxe Haarlemmer', die teen
zijn verwachting in zijn voordracht van 23 maart te
Haarlem `welwillend' besprak (vw xix, p. 407; bespreking in v w xix, p. 375-376).

Oproep,
1. tot steun aan M. *Multatuli-Commissie 3 en 3a
2. tot steun aan Tine. "Multatuli-Commissie 2

Opvoeding, *V an Al hen *Artis "beloon-theorie "onderwijs *seksuele voorlichting

Opzoomer, Cornelis Willem-, 1821-1892, hoogleraar
wijsbegeerte te Utrecht, voorman van de moderne
richting in de Nederlands Hervormde kerk.
In Idee979 noemt M. artikelen van *Buys, lorissen,
"Vissering en Opzoomer uit de NRC van 1872, over
`de byzondere verdiensten van Thorbecke' – die op 5
juni van dat jaar was overleden –. Zij vermeldden
echtergeen van alien ' wat die man byzonders heeft uitgericht!' (vw VI,p. 208). Eerder al bekritiseerde M. Opzoomer in de Millioenen-studien. In een aantekening
uit 1872 hierbij schrijft hij over diens `zotterny':
`De wysgerige professor schynt niet in te zien dat hy
zyn God een slechten dienst bewyst, door hem te benoemen tot «beginsel der Rede» dewyl deze hoedanigheid hem beletten zou met die Rede homogeen te zyn,
daarbuitenplaatst, en alzo daartegenover, wat tenslotte neerkomt op redeloosheid. Precies m'n idee!' (vw v, p.
322)
Op 18 november 1876 schrijft hij P.A. Tiele dat hij
onlangs Antigone in de Nederlandse vertaling van
Opzoomer (Utrecht, 1868) gelezen heeft:
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`«Vertaald uit het Grieksch» staat er. Welnu, ik meen
in staat te zyn te bewyzen dat onzeprofesser 't stuk
doodeenvoudig uit het duitsch vertaald heeft.' (vw
xvin, p. 506)

ORAKEL – OSSIAN

(1807-1873) en A.A. Tardieu WM-1879) genoemd
(Idee 812, vw Iv, P. 54o).
Organieke wetten, *Grondwet van 1848

Orakel, (ondergoddelijke inspiratie gegeven advies
Or on, personage uit Moliêres *Tartu e.
of toekomstvoorspelling) De Grieken konden "Apollo raadplegen te Delphi *P this en Zeus te Dodona Origenes, Alexandria 185/6-254, Grieks kerkelijk
(plaats in Epirus), Jupiter-Ammon werd door de Roschrijver en geleerde. Hi' schreef o.a. Hexapla,De
meinen in een tempel in de Ammons-oase (in
principiis en Stromata. Vol ens de overlevering casNoord-Afrika) geraadpleegd, Saul ging om advies
treerde hi'j zichzelf omdat hi' het twaalfde vers in
naar een waarzegster te Endor om de geest van SaMattheus xix `en daar zyn gesnedenen die zichzelmuel te raadplegen (1 Samuel xxviii:7), Veleda was
vegesneden hebben om het Koninkrijk der hemeeen Germaans waarzegster ten tide van Claudius Cilen') letterlijk opvatte.
vilis.
In de Ideeen 184-185 schrijft M. medelijden te hebIn Idee 891 schrijft M. over orakels:
ben met Origenes, 'die veel pyn heeft geleden door
`wat we van de Orakels weten, wettigt geenszins het
't letterlyk opvatten van de verkeerde overzetting'.
vermoeden dat er geestverdoving by pythonissen of
Hi'j heeft eerbied voor deze man die handelde naar
priesters plaats vond. De godspraken die tot ons kwazijn geloof (vw ii, p. 404-405). In Idee 1058c schrijft
men, zyn nogal wakker. Er is kunst in, en zelfs een gehi'j over hem:
kunsteldheid die duidelyk bewyst dat er by die
gelegenheden geen anderegeesten verdoofd waren
dan die van de leken.' (vw iv, p. 621-622)

In een brief aan zijn broer Jan van waarschijnlijk
maart 1853 le de M. al een verband tussen "tiologie'
(h nose en de klassieke orakels (vw ix, p. 314).
In Over Specialiteiten wordt jonker *Frits na een twijfelachtige carriêre, plotseling een `specialiteie, nl.
als lid van de Tweede Kamer:
`Hy werd op eenmaal: de gids der gidsen, de voorlichter der voorlichters van de natie, de tovenares, de Pythonisse, de Apollo van Endor, Dodona en Delfi, de
Jupiter-Ammon van Opper-Egypte, de Veleda van 't
haagse Binnenhof(...) de hoofd-rdverbêre [Fr. lantaarn] op de vuurbaak van 's lands welvaart, de Noordster, waarop de hulk van 't zinkend Vaderland den
vermoeiden steven richt, en... nog een-en-ander.' (vw
v, p. 518)

Kortom, Frits is een orakelgeworden, wiens vermeende wijsheid alleen door `verdoofde geesten'
wordtgeloofd.
Oranje, Prins van-, *Willem II
Ordinatie-formulier, model van een verklaring die
eenpredikant aflegt bij zijn bevestiging. M. neemt
in Idee 457 de tekst over van het ordinatie-formulier
van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Hi' veronderstelt dat 'de instructie der andere heren' wel nag
enoeg overeen zal komen met de belofte die een
Luthersepredikant aflegt (vw iii, p. 222-223).

`Als symbool van alles verterende wellust, is Origenes
sprekender figuur dan alle Aspasia's [*Aspasia] van de
wereld... al waren ze zelfs gekleed.' (vw vi,p. 59o)

Origineel, In Idee 337 schrijft M.:
"t Is 'n treurig verschynsel, dat het woord oorigineel»
'n lofspraak is.' (vw ii, p. 518)

Ornis, de vogelliefhebber in de parabel uit Idee 438
(vw ii,p. 638). Ornis' buurman weigert voor diens
vogels te zorgen, omdat hi' daar geen verstand van
heeft. M. vraagt zich af: 'Nu vraag ik, wat toch juffrouw Pieterse bewoog, en wat zovelen beweegt, om

kinderen te houden?' (vw ii,p. 64o).
Orpheus, zoon van Apollo en Kalliope, betoverde
door zijn zang mensen, dieren, bomen en rotsen.
Hi' `metselde met zijne verzen' schrijft M.
M in de
`Brief aan A.C. Kruseman'(vw ix, p. 199).
Orsini, Felice, graaf-, 1819-1858, Uri van de revolutionairen van 1848. Hi' lee de op 13 maart 1858 een
bomaanslag op Napoleon iii, waarbij de keizer ongedeerd bleef, enkele omstandersgedood werden en
velengewond raakten. Hi' werd daarop naar de guillotinegevoerd.
In het "pak van Sjaalman bevindt zich een opstel
met de titel: 'Over deperkussie, toegepast op handgranaten. (Dit stuk dateert van 1847, dus voor Orsini.)' (VW I, p. 4o). *Brutus 2
Orthografie, "spelling

Orelius van Araucanie, "Tounens, O.A. de
Orfila, MatthieuJ.B.-, 1787-1853, geb. te Mahon op
Minorca, vanaf 1819 hoogleraar in de geneeskunde
te Parijs, lijfarts van Lodewijk xvin. In de "Likdoornvertelling wordt hi' naast de Franse chirurgen Guillaume Dupuytren (1777-1835), Auguste Nelaton

Ossian, naam van een legendarische Keltische bard
die in de Gaelische sagen en balladen van de Finncyclys als ddn van de belangrijkste helden van de Ierse krijgslieden in de eerste eeuwen wordt afgeschilderd. In de Songs of 0 ssian, een beroemde literaire
falsificatie(1760) door de Schot James Macpherson,
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is Ossian een uitgeputte, blinde en melancholische
zanger. Dit type heeft ook in de achttiende-eeuwse
Nederlandse literatuur in an gevonden.
In de Woutergeschiedenis wordt "Bilderdijk ten
huize van dokter Holsma 'de amsterdamse Ossian,
de volksliereman by uitnemendheid' genoemd,
dit tot algemene hilariteit Idee 1177, VW VII, p.
235).
Otaheiti, andere benaming voor Tahiti. In Idee 1015,
waarin M. zich beklaagt over het doodzwijgen van
zijn naam in de pers, schrijft hi':
`Men mag, om 'n dorre fraze wat op te smukken, zich
beroepen op den beroemden A, op den uitstekenden
B, op den ogevierdeno C – hoe Onberoemder, hoe
6nuitstekender, hoe Ongevierder, hoe liever! – maar...
't woord Multatuli is taboe op Otaheiti, d.i. heilig als
ehova, gevreesd als 'n: Gottseibeiuns, of geschuwd als
J
vuiligheid.' (vw VI, p. 297)

Otfried von Weissenburg, (m. spelt Ottfried) ca. 790870, Duits monnik uit Weissenburg (Elzas). Zijn Liber evangeliorum (ca. 870), een berijmde navertelling
van episodes uit het Leven van jezus voorzien van
stichtelijk commentaar, samengesteld uit de vier
evangelien, is het oudste Oudhoogduitse werk met
eindrijm.
In Idee 895 schrijft M. (ten onrechte) dat Otfried wel
de 'Christen-monnik van St Gallen'genoemd
wordt. Hi' citeert enkele versregels uit diens Liber

Oude Heer Smits, De-, ps. van "M.P. Lindo.
Oudejaarsnacht van eenen Ongelukkigen, De-,
"Jean Paul
Ouwetyd & Kopperlith, In de Woutergeschiedenis
de naam van het kantoor op de Keizersgracht te Amsterdam waar Wouter kwam te werken(aangekondid in Idee 1121, vw vn, p.101; verder Idee 1187 e.v.,
vw vii, p. 282 e.v.). Ouwetyd & Kopperlith handelde
in `katoentjes'. De beschrijving van dit kantoor gaat
ten dele tern g op herinneringen van M. aan zijn ei8
gen tijd bij de firma *Van de Velde in 1835-183.
Woutersgedachten op zijn eerste werkdag bij de firma, beschrijft M. als volt:
Tat is degod des Koophandels, dacht Wouter. Zou nu
zo'ngod ook begonnen zyn met leerlingetjes op 'n
kantoor te worden? Hoe lei men het toch aan in 't
oude Griekenland, om iets te worden in de wereld?'
(Idee 1191, vw VII, p. 296)

Over Specialiteiten, * Duizend en eenige hoofdstukken over Specialiteiten

Over vryen arbeid, M.'s eerste brochure betreffende
hetpolitiek conflict over de vraag of het "Cultuurstelsel diende te wordengehandhaafd, of door de
zgn. "Vrije Arbeid moest worden vervangen. De brochure werdgeschreven te Brussel en Amsterdam in
deperiode december 1860 tot januari 1861. De titel
van de eerste uitgave, waarvan op 18 januari 1862
evangeliorum:
het eerste deel bij R.C. Meijer ("d'Ablaing van GiesVol an Drutni min,/Ja bin ich scalc din./Thin arma
senburg) verscheen, luidde: Over vryen arbeid in NederMuater min,/Eigan thin isz din./Finger thinan/Dua
landsch Indie, en de tegenwoordige koloniale agitatie. Dit
ana mund minan,/Her auc hant thina/In rhia zungun
eerste deel eindigt abrupt met een 'brief aan den uitmina.' (Voorwaar, mijn Heer,/altijd ben ik uw
gevee, waarin M. - we ens de gespannen politieke
knecht./Mijn arme moeder,/is geheel uw dienstontwikkelingen - voortijdig tot uitgave van dit deel
maagd./Leg uw vinger op mijn mond,/leg ook uw
besluit. Hi' betoogt hierin dat de keuze tussen Culhand op mijn tong')
tuurstelsel en Vrije Arbeid een valse is: 'De javaan
Over dit `pronkstuk van 'n beschavingsformuliee
worth mishandeld!... Dat is de kwestie!' en schrijft
schrijft hij:
verder: 'Men bestele denjavaan niet, men zuige
Vat er sedert duizend jaar geschiedde met de Menshem niet uit, men vermoorde hem niet. Dan zal er
heid,passen wy thans nog dagelyks op onze kinderen
na enigen tyd blyken of hy vrywillig arbeiden wil.'
toe. Evenals de tegenwoordige Maatschappy nog altyd
(vw II, p. 217-218). In het tweede deel van de brochuebukt gaat onder de nalatenschap van die Ottfried en
g
re, dat op 31 januari 1862 verschijnt, herhaalt M. zijn
konsorten, blyven wy levenslang de gedwongen erfgeklacht en concludeert: 'Er is verrotting in den staat, en
namen van onzegebiologeerde kindsheid.' (vw iv, p.
de naam van die verrotting is LEUGEN. ' (VW II, p. 277).
632-633)
Als oplossing roept M. op tot de vorming van een
"derdepartij, die haar inspiratie zou moeten putten
Othello, de Moor in hetgelijknamige toneelstuk uit
uit de, in dit tweede deel via een tweede brief `aan
1622 van *Shakespeare, titel van opera's van G. Rossiden uit ever' aangekondigde, Ideeen (vw ii, p. 261).
ni (1816) en G. Verdi(1887). Wouter heeft een prent
De vierde, vermeerderde druk verscheen in 1873 bij
met afbeelding van de figuren uit Othello (Idee 1047,
"G.L. Funke onder de verkorte titel Over viyen-arbeid
VW VI,p. 397).
in Nederlandsch Indie.

Ottema, J.G.-, 1804-1879, conrector te Leeuwarden,
schrijver van theologische en geschiedkundige werken. Hi'j publiceerde in 1872 het Oera Linda Boek.
"Oera Linda Boek

E. du Perron toonde zich uitermatepositief over
deze brochure: `Niet alleen een van deprachtigste
din en die hi' [=m.] ooit schreef, maar misschien het
prachtigste en zeker het meeslependste proza dat
ooit in Nederlandgeschreven werd' (Verzameld W erk
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Iv, Amsterdam, 1956, p. 610). Ook ,J.J. Oversteegen
liet zich lovend uit over deze brochure: hi'j noemt
het in zijn artikel Ten literatuuropvatting in actie'
(Over Multatuli, 1989, nr. 23, p. 31-45) een `persoonlijke voorkeur' en een van de `hoogtepunten van Multatuli's oeuvre', waarna hi'j de door M. in deze
brochure toegepaste retorica analyseert.
Ovidius Naso, Publius-, 43 v.Chr.- 18 n.Chr., Romeins dichter, bevriend met Virgilius en Horatius.
In 8 n.Chr. werd hi'j om onbekende redenen door
Keizer Augustus naar Tomi aan de Zwarte Zee verbannen. Naast de Metamorphoses, waarin alle sagen
met eengedaanteverwisseling aan het slot worden
behandeld, schreef hi' onder meer A rs amandi, Amores, Heroides en Tristia.
M. acht de veronderstelling dat Ovidius verbannen
werd `omdat hy onwillens getuige der verkeerdheden van 'n ander wasgeweese (nl. van de Keizer) onjuist (Idee 817,
P. 543) . In de Millioenen-studien
, vw
Iv
zegt meester Adolf hierover:

OVIDIUS — OWEN

`Ze vertelden dat ik van de familie van Augustus was,
en wel door ondeugende bemiddeling van Ovidius
Naso. Verbeel-je, die verzenmaker zou verbannen zyn
omdat by zich met behulp van Julia Nulia z] boosaardig had meester gemaakt van 'n onwettig stamvaderschap der Nassau's! Er isgeen woord van waar.' (vw v,
p. 68)
In Idee 1177 gaat M. in op de sage "Scylla uit de Metamorphoses. Hi' bespreekt de `gronden waarop hy
---Ovidiusb redelyk scherpzinnig voor 'n heiden –
Ovidius was Hollander noch Christen – z'n stellingen bouwt' (vw vii, p. 241). "Genesis
Owen, Robert-0771-1858, fabrikant in Lancashire,
grondlegger van de coOperatie. Hi' heeft getracht
zowel in Schotland als in Amerika een socialistische
gemeente to stichten. M. rekent hem in Idee482 onder degrote denkers (vw iii, p. 229).

p
Paap, Willem Anthony-0.856-1923, geb. te Winschoten, onderwijzer. In 1879 verhuisde hi' naar Amsterdam, waar hi' in contact kwam met artiestenkringen en tevens kans zag rechten te gaan studeren. Of hi' daarbij financieel gesteund werd door de
Multatuliaan "J. Ziircher is niet zeker.
Paap was den van de oprichters van De Nieuwe Gids,
het tijdschrift van de Tachtigers. In 1884 verscheen
zijn eerste werk, de satire Bombono's, waarin Paap
zich kant teen Taco H. de Beer, Jan ten Brink, Samuel A. Naber, H. de Veer en anderen. In 1896 publiceerde hi' zijn eerste roman Jeanne Collette; zijn
beroemde sleutelroman Vincent Haman verscheen in
1898. Het is een persiflage op de beweging van '8o
en de `woordkunse; Paap droeg het op aan de nagedachtenis van M.
In 1908 resp. 1910 verschenen van zijn hand de tijdelike succesromans De doodsklok van het Damrak en De
kapelaan van Liestermonde.
Paap was een groot bewonderaar van M. Mede onder
diens invloed verwierp hi' het estheticisme in de literatuur en distantieerde hi' zich van de Tachtigers.
De briefwisseling tussen Paap en M. begint in 1881
met een brief waarin M. Paap bedankt voor de toezending van diens artikel over Ebers in De Nederlandsche Spectator. Hi' vraagt Paap vervolgens een artikel
te schrijven over de z.i. ergerlijke wijze waarop de
schrijvers omspringen met de werkwoordstijden. M.
geeft enkele voorbeelden en vraagt dan: 'Wilt ge dat
geknoei eens vereeren met 'n oorveegje?' (brief van 4
juli 1881, vw loci, p. 375). Paap voldoet aan dit verzoek enpubliceert op 14 januari 1882 in De Nederlandsche Spectator een artikel over de `ItomanstiF, met de
door M. aangereikte voorbeelden.
In augustus 1881 bezoekt Paap M. en Mimi in NiederIngelheim. Op 3o januari 1882 schrijft M. hem:
`Ik wou datje m'n slaaf was. Dan zette ik je aan historische bronnenstudie. Het toepassen van je kritischen
geest claarop, zou (meen ik) nuttiger wezen dan het –
soms al te makkelyk! – neerhalen van letterkundige
beroemdighedens. je zaagt kurk. Adieu.' (vw xxi, p.
633)
Als Paap dit jaar van de literaire naar de juridische
studie omzwaait, toont M. zich zeer ingenomen met
dit besluit:
`Alzoo voortaan: jur. Stud! Ik ben zeer bly dat je het besluit genomen hebt niet «de letteren» als yak te kie-

zen. Het is geen yak! Om in letterkunde iets degelyks te
leveren moet men er niet in doen. Om lets uit den sloot
te visschen moet men niet in de sloot gaan liggen, men
moet met behoorlyk gereedschap er naast staan.' (25
maart 1882, vw xxii, p. 72)
In hetzelfde jaar is Paap dal van de leden van de
Multatuli-Commissie die het initiatief neemt tot
het "Huldeblijk.
M. kreeg van Paap Bombono's toegestuurd en reageert
er uitgebreid op in een brief van 24 mei 1884. Hi'
noemt het een satire die `amusant, pittig' en `waar'
is. Hi' geeft Paap enkele aanwijzingen voor een
eventuele tweede druk en schrijft verder: 'gut, wat
had je my 'n plezier gedaan, als je my door 'n paar
van je slachtoffers hadt laten uitschelden!' ("De
Veer). Over de titel merkt hi' tenslotte op: `Zeg, er
had niet op den titel moeten staan: «satire». <<Vertelling» ware onnoozeler en dus satirischer geweest.'
(vw )(xi'', p. 157-161).
Na het overlijden van M. moet Paap (volgens zijn biograaf J. Meyer in Het levensverhaal van een vergetenen.
achtigers, AmWillem Anthony Paap. Zeventiger onder de Tachtiers,
sterdam, 1959) aan Mimi zijn diensten hebben verleend bij het tijdig onttrekken van de nagelaten
apieren aan de boedel, en bij de verkoop van het
Pp
huis in Nieder-Ingelheim. Mimi verzorgt vervolgens enkele jaren de huishouding van Paap te Amsterdam. In deze tijd komt, waarschijnlijk door hun
samenwerking, Mimi's uitgave van M.'s brieven tot
stand.
Pacotille, (Fr.prullaria, rommel) In een noot uit 1872
bij Idee 738 spreekt M. van de `pacotille-staatslui' in
Nederland (vw iv,p. 693).
Padang, hoofdstad van West-Sumatra aan de Padangrivier. DD. arriveerde er begin oktober 1842, vandaar
vertrok hi'j in november als controleur naar Natal.
Na zijn ontslag vanwege het *kastekort volgde van
oktober 1843 tot eind september 1844, op bevel van
gouverneur *Michiels, een gedwongen verblijf zonder wachtgeld te Padang. DD. schreef in deze periode verder aan de "Losse Bladen uit het Dagboek van
een Oud Man' en maakte een begin aan het toneelstuk De Eerloze, dat later omgedoopt werd tot De Hemelbruid en uiteindelijk als "De Bruid D aarboven in
druk zou verschijnen.
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was `eerloos in Padang' zoals P. van 't Veer deze
periode aanduidt (Het /even van Multatuli,1979, p.
137-156); het werd het zwartste jaar uit DD.'S ambtelike loopbaan (vw viii, p. 289-297). In een rekest aan
ouverneur-generaal "J.J. Rochussen d.d. a februari
g
1846 schrijft DD. over deze periode:
DD.

`Toen Teed ik honger, Uwe Excellentie, toen bragt ik
meermalen, als het mij niet gelukt was den huur van
een klein inlandsch huisje te betalen, den nacht onder
den blooten hemel door. Erger dan dat, ik was veracht
en verstoten door eene maatschappij die mij voor een
schurk hield, want de Gouverneur had het gezegd!
Niemandgroette mij, niemand kende mij, niemand
liet zich met mij in, want ik stond op het punt om eerloos te worden. Zoo leefde ik twaalf maanden, Uwe
Excellentie, als het Leven heeten mag, worstelen als
het was, met de dagelijks terugkeerende grief van armoede en schande, gemarteld door de verwachting
eener criminele regtspleging; zoo leefde ik twaalf
maanden, elken dag denkende: dit is de laatste, en mij
elken dag bedrogen ziende. Den men Augustus 1844
heb ik mij neergelegd om te sterven, van honger te
sterven, Uwe Excellentie. Ik had in drie etmalen niets
gegeten! Een chinees wien ik eens eene dienst bewezen had, vond mij, en bragt mij eten.' (vw vm, p. 632)
Op 25 september 1844 keert hij terug naar Batavia.
Begin oktober 1845 vertrekt hij naar zijn nieuwe
standplaats Poerwakarta, het bestuurscentrum van
Krawang.

Padri's, strenge Islamitische sekte in de Padangse Bovenlanden en de Bataklanden. Van 1827 tot 1837
woedde de Padri-oorlog, het verzet tegen het Nederlandsgezag. De opstand werd bedwongen door F.D.
Cochius(1787-1867), commandant van het Indische
leer
en commissaris van het Gouvernement ter
g
Westkust van Sumatra, en "eneraal
g
Michiels. In
1841 brak er opnieuw een opstand uit.
Max Havelaar vertelt dat hij 's nachts gekleed sliep
om dadelijk paraat te zijn in dit nog zo kort geleden
oproerig gebied (Max Havelaar, vw 1, p. 153). In noot
112 (1881) bij de Max Havelaar geeft M. een mogelijke
verklaring van het woord Padri's. H i' vermoedt dat
het afgeleid is van Pedir, een klein staatje van Atjeh
(VW I, p. 347).

Pahud, Charles Ferdinand-0803-1873, Nederlands
politicus. In 1823 vertrok hij naar Indie, waar hij
ambtenaar bij de belastingen en in- en uitvoerrechten, inspecteur van financien en in 1844 directeur
van degouvernementsprodukten en civiele magazijnen werd. Nadat hij met ziekteverlof naar Nederland was teruggekeerd, werd hij in 1849 door 1.R.
Thorbecke tot minister van Kolonien benoemd.
Deze functie bekleedde hij tot 1856. Hi' bracht het
regeringsreglement van 1854 tot stand en voerde de
muntwet in. In 1856 volgde hij *Duymaer van Twist
op als gouverneur-generaal van Nederlands-Indie.
Onder zijn bestuur, dat tot 1861 duurde, werd de sla-

vernij afgeschaft (1859) en werden de Lam on Palembang, Djambi, Bali, Celebes (Boni-ex
*Boni), en West- en Zuid-Borneo onderworpen.
Op 20 augustus 186o verzocht Pahud de minister
van Kolonien,"JJ.
. Rochussen hem een exemp laar
van de Max Havelaar toe te sturen om te kunnen voldoen aan diens verzoek de `rneerdere of mindere
juistheid van de feiten in de slotpagina's van dat
werk' te controleren (vw x, p. 287).
DD. kende Pahud uit de tijd dat hij na zijn gedwongen verblijf in Padang was teruggekeerd in Batavia.
Hi' werkte toen, in afwachting van de opheffing van
de schorsing, vijf maanden onbezoldigd op de afdeling Produkten en civiele magazijnen, waar Pahud
hoofd was (cf. brief van DD. aan Tine d.d. 19 januari
1846, vw viii, p. 6o8). In januari 1846 hoopte DD. dat
Pahud, op dat moment lid van de Generale Directie
van financien, hem zou voordragen voor een nieuwe functie. Ditgebeurde echter niet.
Als minister kreeg Pahud opnieuw met DD. te maken toen deze als verlofganger om voorschotten en
– herhaaldelijk – om uitstel van vertrek naar Indie
verzocht. In 1856 weigert Pahud diens verzoek om
mondeling zijn ontslag te bespreken (ontwerp van
een brief van DD. aan Pahud d.d. 23 juni 1856, vw Ix,
. 637-638).
P
In het manuscript van de Max Havelaar staan over
hem de reels:
g
'Van dezen is niets te wachten' en
`HU kende den nieuwen gouverneur generaal te
goed om van dezen iets te verwachten'. Voor de uitde
gave van de MaxHavelaar
Havelaar wijzigde "J. van Lennep
eerste zin in: `zijn opvolger ken ik niet en weet niet,
wat van hem te wachten vale; de tweede zin schrapHavelaar (vw I, p.
te hij. In noot 179 (1881) van de MaxHavelaar
37
2) en in een noot uit 1872 bij Idee 322 (vw ii, p. 711)
wijst DD. op de `drukfout' van bovengenoemde eerste zin. In de noot bij de Max Havelaar noemt hij Pahud "npronkjuweel alweer van onbeduidendheid,
en dus 9n man naar 't hart van de Natie die hem vyf
jaar als Minister, vyf jaar als Gouverneurheeft kunnengebruiken'. In de noot bij Idee 322
schrijft DD. verder over deze tekstverandering: 'leder begrypt, hoe ook weer deze verminking my benadeelde, daar ze een dergronden wegnam, waardoor 't vragen van m'n ontslag gewettigd werd.'.
Ook in zijn brief `Aan de stemgerechtigden in het
kiesdistrikt Tiel' wijst DD. op 'de volstrekte, op de alg
emeen erkende onbekwaamheid van den man, aan
wiens absent beleid op dezen ogenblik het onderkoningschap over Nederlands Indie is toevertrouwd'
(vw I, P . 435).
pas in 186o als geHi' heeft altijd gemeend dat eras
volg van de publikatie van de Max Havelaar door Pahud een onderzoek naar de misstanden van Lebak
werd ingesteld. Dit gebeurde echter al in 1856 door
de resident van Bantam, *Brest van Kempen, die
zijn bevindingen rapporteerde aan gouverneur-generaal Pahud(missive van 20 september 1856, vw ix,
p. 641-654)-
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Paine, Thomas-, 1737-1809, Engels tolbeambte die in
1774 naar de Verenigde Staten vertrok. Daar schreef
hij in de jaren 1776-1783 een aantal pamfletten teen
En eland. In 1787 keerde hij terug naar En eland
waar hij in 1791 The rights of man (2. dln.), over de
denkbeelden van de Franse Revolutie, publiceerde.
Om ditgeschrift werd hij gehaat door de En else
aristocratie. Daarom vertrok hij in 1792 naar Frankk waar hijrd
lidvan
we de Nationale Conventie.
rij,
In 1802 vertrok hij wederom naar de Verenigde Staten. M. rangschikt hem in Idee 482 onder de grote
denkers (vw III,. 2.30).

Pak van Sjaalman, pakket dat Droogstoppel ontvangt van Havelaar – door hem "Sjaalman genoemd
–, waaruit *Sternput voor zijn boek. Droogstoppel
geeft een lijst van de volledige inhoud van het pak,
dat opstellen en verhandelingen over zeer uiteenlopende onderwerpen bevat (vw i, p. 38-43). In Idee
957 verklaart M. dat het pak aantekeningen uit zijn
tijd in Lebak bevat. De list was oorspronkelijk veel
langer en veel van de daarin genoemde onderwerP waren reeds grotendeels uitgewerkt. Deze aantekeningen zijn verloren gegaan, naar hij vermoedt
in Straatsburg (vw vi, p. 152).
ak van Sjaalman
Onder de titel De bewijzen uit hetPak
(Rijswijk, 1940) publiceerde E. Du Perron in 1941
nieuwe documenten inzake de "Havelaarzaak("Du
Perron).

Palaiologo, d.i. Constantijn xi uit het geslacht der Palaeologen, laatste Byzantijnse keizer van het Oostro1448-1453)
meinse Rijk
( , reg eerde tot de inname van
Constantino el in 1453 door de sultan van Turkije,
Mahmoed-Ibn-Mourad(1451-1481). M. noemt hem in
de Millioenen-studkn (vw v,p. no).

Paleis voor Volksvlijt, tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam, ontworpen door de architect Cornelis
Outshoorn(1810-1875). Het gebouw werd geopend
door de medicus S. Sarphati op 16 augustus 1864,
het werd door brand verwoest op 18 apri11929. Het
werdgebruikt voor feesten, vergaderingen, toneel
e.d.
In zijn kritiek op de Nederlandse *architectuur,
noemt M. in Over Specialiteiten het Paleis voor Volksvlij t een `enorme ruimte op de lelykst-mogelyke manier inglas en yzer gezet' (vw v, p. 578). In een foot
voegt hij hieraan toe:
`Men beweert dat er in 't bouwontwerp van dat reusachtig «Volksvlytpaleis» niet op 'n trap gerekend was,
en dit komtgelooflyk voor als men 't spiraaltje beschouwt dat nu als zodanig moet dienst doen. De
schuld zai aan de Grieken liggen, die verzuimd hebben ons voorbeelden van wenteltrappen in harmonic
met 'n gebouw na te laten. Zodra 'n specialiteit geen
«modellen» vindt, staat by met de handen verkeerd.'
(vw v, p. 644)
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Palingoproer, verzet teen de politic op 25 en 26 juli
1886 te Amsterdam omdat zij in de Jordaan het zgn.
palingtrekken, een volksspel waarbij men probeert
de kop van een boven het water van sloot of gracht
opgehangen paling eraf te trekkers , verboden had.
Het verzet werd uiteindelijk vooral een uiting van
ontevredenheid over de armoede en de slechte arbeidsomstandigheden. Er vielen 26 doden en loo gewonden. Depolitie decide strenge straffen uit aan
de leiders van de socialisten, die weliswaar het oproer nietgeorganiseerd hadden, maar die wel hoopten dat door dit verzet het socialisme zougroeien.
Dit oproer toont aan dat de socialisten 'door ondoordacht handelen de tegenparty [versterkenr, schrijft
M. op 15 augustus 1886 in een brief aan H.C. Muller,
waarin hij het "socialisme fel bekritiseert (vw xxiii,
p. 652).

Palisse, (Fr. une vdritè a la Palisse=een waarheid als
een koe) genoemd naar monsieur de la Palisse, een
held uit Franse yolks- en kindergedichten die mededelingen doet als: een kwartier voor zijn dood leefde hij nog, als hij niet gestorven was, dan leefde hij
nog enz.
In Over Specialiteiten spreekt M. van 'de palisse-waarheid dat sommige zaken en personen wel eens anders zyn dan ze schynen' (vw v, P . 547) . In Idee 993
spot hij over een recensie van zijn werk dat die mededelingen bevat die vergelijkbaar zijn met `grondstellingen van Mr. de la Palisse' (vw vi, p. 240).
"Jezus Sirach

Palm, Johannes Henricus van der-, Rotterdam1763
– Leiden 1840, Nederlands theoloog en letterkundige. Aanvankelijk was hij patriottisch predikant te
Maartensdijk, maar hij vluchtte in 1787 voor de Bunschoters naar Middelburg. In 1795 werd hij lid van
het Voorlopig Bestuur van Zeeland, een jaar later
hoogleraar Oosterse talen te Leiden. Van 1799 tot
18o6 was hij Agent van Opvoeding en Onderwijs, in
welke functie hij de onderwijswet van 1806 voorbereidde en de eenheidsspelling van "Siegenbeek invoerde. Van i8o6 tot 1836 was hij wederom
hoogleraar. Hi' was een bekend en gevierd redenaar. Hi' publiceerde o.a. een Bijbel voor de jeugd On1824), Bijbel, alle de Boeken des 0. en N. Verbonds benevens
de Apocryfe boeken des Ouden Verbonds (8 dln.,1818-183o)
en ApocryfeBoeken des Ouden Verbonds met de Aantekening
en (1838).
In 1816 verscheen zijn bekroonde Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den
j are 1813, met in de inleiding een psychologisch portret van Napoleon, dat in de Max Havelaar (vw I, p.
159) wordt aangehaald ter kenschetsing van generaal *Van Damme.
M. drift de spot met Van der Palms bijbeluitleg in
Idee 451 (vw III, p. 98o) en Idee 516 (vw HI, p. 282283), alsook met diens rede voor de Orde der Unie in
1808 in Idee 516 (vw iii, p. 281-286). In Idee 516, geti-
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teld 'Volprofessorale en professionele leugens',
vraagt hi' de lezer met hem Van der Palm, 'den man,
die z'n slappen rug zo die wist te buigen om 'n
kruimpjen op te van en van de tafel der koninklyke
gunst' te verachten (vw III, p. 282).

'Ik beweer slechts dat de eigenschappen van al
wat bestaat nauwkeurig overeenstemmen met de
hoedanigheden die (...) aan 'n persoonlyken God
werden toegeschreven, en dat het bestuderen van
die hoedanigheden in de plaats treden moet van idiote aanbidding.' (vw iv, p. 712).
God.

Pamaga, *Si Pamaga
Papillotten van Oom Geurt,

een voor een feestvergadering gehouden redevoering, lofrede. De belangrijkste panegyricus uit de Latijnse letterkunde is de lofrede van
nus (loo n.Chr.). M. noemt
Plinius op keizer Traja
die in Idee 1277 (vw VII, p. 645).

*Broens Jr., G.

Panegyricus,

de hoogste Javaanse adellijke titel, ontleend aan verwantschap met vorstenhuizen van
Solo en Djokja, zoals M. uitlegt in noot 12 (1881) van
de Max Havelaar. Onder de Pan Bran komt de titel
van Radên Adipati: 'Itaclên alleen duidt 'n rang van
lager orde aan, doch die nog vry hoog boven 't gemeen staat. Jets lager dan de Adipati staan de Toemengoengs.' (vw 1, p. 319).

Pan Bran

studentengezelschap te Utrecht, nodigde M. uit voor een lezing op 19 maart 1868. Hi' droeg
er voor uit Vorstenschool. Het Utrechtsch Provinciaal en
Stedelijk Dagblad (31 maart 1868; vw xi', p. 734) prijst
de door M. voorgelezen eerste drie bedrijven en
brengt 'hulde, niet alleen aan zijn scherpziend oog,
maar inzonderheid ook aan zijne wijze van voorclragen, die zich kenmerkte door krachtige uitdrukking en natuurlijkheid'.

Panta noêta,

Op zi en 27 maart 1878 houdt M. opnieuw een lezing

ditgezelschap, dit keer 'met introductie voor
dames'(vw xix, p. 351). Het (anonieme) verslag van
deze lezing in het Utrechts Provinciaal en StedelijkDagblad (22 maart 1878, v w XIX, p. 365-367) was aanzienlijk minder positief dan het vorige. De auteur
verwijt M. 'pedanterie' en spreekt van 'Het valsche
van het waas van nederigheid, waarmede Multatuli
zich zelven omhult'. Waarschijnlijk hierover gepikeerd, schrijft M. op 22 maart aan Mimi:
voor

`Over de Utrechtsche lezing ben ik wêl en niet tevreden. M'n voordracht was goed, daar ben ik zeker van,
maar byomstandigheden maakten dat ik daar 't land
had, `tgeen ik zoo vry was te toonen door aan de kwame
't honorarium
als 'n fooi in de hand
'on ens
die
wilden stoppen ('t was 'n vast akkoord geweest met 'n
stud.genootscha)P
voor de voeten te gooien. Ik zei:
«eef
die voddery aan de armen>>.' (vw xix, p. 364; zie
g
voor een dergelijke anekdote *Rooses)

en de wereld als eëngeheel beschouwen, in tegenstelling tot het dualisme dat
God en de wereld scheidt. m.geeft in een noot bij
Idee9oo zijn visie op het pantheIsme. Hi' wil hiervoor niet de letterlijke betekenis overnemen, `namelyk [dat] alles, d.i. alle stof,
God wezen zou en als
God moest worden aangebeden', want er is geen

PantheIsme, d.i. God

Papirius, *Galliers

vorm waarin m.graag zijn gedachten tot
uiting bracht, komen in bijna al zijn werken voor.
Zo is er M.'s "Geloofsbelydenis, gegoten in de vorm van
deparabel over Lijstermannetje (vw 1, p. 9). In de
Max Havelaar staat de beroemdeparabel van de "Japanse steenhouwer (vw 1, p. 149-152). In de Minnebrieven vinden we deparabelen in de negen "Geschiedenissen vangezag (vw II, P . 34-44), zoals de parabel
van degranaat, van Thugater (*vrouw, positie van
de), van Krates en van Hassan. Ook de drie *s rook'es in dit werk mogen we tot de parabelen rekenen
(vw II, p. 103-114).
Talrijk zijn de parabelen in de Ideeen, bijv.:
1.Parabel (de moeder), Poiêtes (de vader) en Waarheid (het kindje dat de moeder zo gaarne aankleedde), Idee79-81 (vw II, p. 326-327);
2. de Pygmee, Idee io7 (vw II, P . 334) *nederigheid;
3. *Agatha, Idee 182 (vw II, P . 397-400);
4. de karper, Idee 251 (vw II, p. 461);
5. "kapel, Idee 261-262 (vw ii, p. 463-464);
6. het zieke kind en de velegeneesheren (het menselijk geslacht en alle godgeleerden), Idee 273 (vw II, p.

Parabelen,

467-468);

ridder met het zwaard, Idee 319 (vw II, p. 5095
10). *inkomende rechten;
8. "Gleuf in 't Us, Idee 34o (vw II, p. 514);
9. de heilige Kwip of Kwap (redeneer niet met de
vromen!), Idee433 (vw ii, p. 634-635);
10. een treffende vogelhistorie, Idee 438 (vw H, P.
638-640). *Ornis;
11."Samojedie, Idee 447 (vw II, p. 658);
12.depasteibakkers (de moderne dominees), Idee
453 (vw III, p.185-186) "Zaalberg;
13.*Sint Nicolaas, Idee 455 (vw III, p. 221-222);
14.*de goudmaker (de steenzager, Piet Hein en de alchimist), Idee527 (in 'Max Havelaar aan Multatuli',
vw III,P. 330, P . 348, P . 348-350);
15. kaarten op een rij gezet, Idee 798 (vw Iv, p. 515);
16. op zeker eiland, Idee 958 (vw vi, p. 154-155);
17.Lac max Idee 1078 (VW VI, p. 735-737).
In Over specialiteiten is de parabel van de "monarchische herder opgenomen (vw v, p. 557-560).
Frederik van Eeden nam in zijn Studies (dl.i, Amsterdam 189o) het `Sprookje van koning Nobel' op, dat
M. hem in een brief uit de zomer van 1884 had geschreven(cf. VW XXIII, p.181-183).
In 1913 verschenen te Weimar twee deeltjes Parabeln
van M. in Duitse vertaling van Otto Hauser. Emile

7. de
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van Heurckplaatste in Mercure de F rance van augustus 1893 enkele `Paraboles de Multatuli'. "Meyners
(Lit. Philip Vermoortel, De parabel bij Multatuli. Hoe
moet ik u aanspreken om verstaan te worden?, Gent, 1994)

Parakan Salak, theeplantage in de Preanger Regentschappen ,
gedreven door *Willem van der Hucht.
Hier woonde Tine vanaf haar aankomst op Java in
1845 tot haar huwelijk met DD. Deze woonde toen
drie dagreizen verder, in Poerwakarta. In augustus
logeerde DD. er veertien dagen. Bij zijn afscheid van
Van der Hucht schreef hi' een gedicht ("Salak). Op
26 september 1845 verloofen DD. en Tine zich er (vw
viii, p. 451).

Parang Koedjang, district van Lebak waarvan de
schoonzoon van de regent demang was ("Wira
Koesoema). DD.' s voorganger had aangetekend dat
het verloop van de bevolking toe te schrijven was
aan het ' verregaand misbruik dat van de bevolking
gemaakt', aldus schrijft DD. in zij 'Brief aan
wordtn
de Gouverneur-Generaal in ruste' (vw 1,p. 412). In
deze brief beschrijft hi' verder de situatie die hi' zelf
in Parang Koedjang aantrof:
`Vrouwen en kinderen volgden schreiend den laatsten
buffel, - Geheel Parang Koedjang stond op het punt te
verhuizen, - Gehele dorpen waren uitgeroofd,-' (vw 1,
P. 413)
In de Max Havelaar ontvangt Havelaar uit Parang
Koedjang de meeste klagers. Hij kan 3z personen uit
dit district noemen van wie in den maand tijd 36
buffels zijn afgenomen (vw 1, p. 217, 218). Het was
ook het districtshoofd van Parang-Koedjang dat de
buffels van de vader van *Sakljah afnam (vw 1, p.
233). *Lebak
Parelduiker vreest den modder niet, Een-, tekst
van Idee 1209a (vw vu, p. 351) en, aldus M. in Idee
1209, het thema van de zevende bundel Ideeen en 'in
zekeren zin' van de hele *Woutergeschiedenis (vw
vii,p. 351 ). In de `onwelriekende streken van zekere
wereld beneden de oppervlakte der zee' (Idee ino,
VW VII, p. 352, d.i. het kantoor van "Ouwetyd & Kopperlith moet Wouter proberen 'steeds zichzelf te n'
(Idee 1209, VW VII, p. 351).

Parent-Duchltelet, AlexisJ.B.-, 1790-1836, beroemd
Fransgeneeskundige en hygienist. Zijn hoofdwerk
is De laprostitution dans la Ville de Paris, consideree sous le
rapport de l'hygiene publique, de la morale et de l' administration (1836).
In Idee 1069 noemt M. bovengenoemd werk als bron
voor zijn bewering:
Vie vertrouwd is met de statistiek der publieke ontucht zal weten datydelheid, luiheid, hebzucht en armoede de hoofdrol spelen in de geschiedenis van
zogenaamd-gevallen vrouwen.' (vw vi, p. 714)
In een noot hierbij schrijft hi' dat, ondanks het feit
dat de cijfers uit Parent-Duchdtelets boek verouderd
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zijn, men `toch nog altyd nut [kan] trekken uit z'n
methode van behandeling' (vw vi, p. 714). In een
brief aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch d.d. 18 juli
1884 noemt hi' Parent-DuchAtelets kritiek op de
Duitse bacterioloog Robert Koch. De laatste stelde
dat het cholera-bacilgeen droogte kan verdragen,
terwijl Parent-Duchllet zou hebben beweerd dat
g
deze bacil daarentegen niet teen
vocht bestand is
(VW XXIII, p.189).

Paris, zoon van koning Priamus van Troje en Hecuba,
werd door zijn vader te vondeling gelegd omdat Hecuba een droom hadgehad waarin Paris zijn vaderstad ongeluk zou brengen. Op de bruiloft van
Peleus en Thetis ving hi' de appel met het opschrift
`aan de schoonste' op, die Eris, de godin de twist,
tussen degasten had geworpen. Hij moest kiezen
uit degodinnen Hera, Athene en Aphrodite. Hij
koos voor de laatste, waarop zijhem de mooiste
vrouw van de wereld liet uitzoeken. Hij koos Helena, diegehuwd was met Menelaiis, wat de Trojaanse oorlog veroorzaakte. In deze oorlog doodde hi'
Achilles maar werd later zelfgedood.
In Idee903 brengt M. deze `paraber ter sprake ter illustratie van zijn theorie dat de Griekse mythologie
wel maar `onzen eigen Jehovah' niet, geInterpreteerd wordt (*mythologie). De zin van deze mythe is
namelijk zo eenvoudig te achterhalen `dat wy dien
twistappel hebben overgenomen in ons spraakgebruik, ook waar niet het minste ooft in de buurt onzer bedoeling lit'. Ook de keuze van Paris voor
Aphrodite en de moraal zijn overduidelijk, aldus M.
(vw IV, p. 640).

Park, Mungo-, 1771-1806, Schots ontdekkingsreiziger. In 1795 verliet hi' zijn vaderland om de Nigerbronnen te gaan opsporen. Tijdens deze tocht
maakte hi' allerlei avonturen mee; in 1797 keerde
hi' huiswaarts. Acht jaar later ging hij wederom op
onderzoek naar de Nigerbronnen. Hij verdronk tijdens deze tocht in in de Niger.
Wanneer het `salie-avondje' bijJuffrouw Pieterse
wordt voorbereid, besluit Stoffel om de echtgenoten, wanneer die hun vrouwen komen ophalen,
`over Mungo Park en de bepalende lidwoorden,
waarin-i zo byzonder sterk was' te vertellen (Idee
381, vw II, p. 553). Verderop in de Woutergeschiedenis vraagt Wouter zich of wat Mungo Park wel zou
hebbengezegd van zijn `gekke beschroomdheid' in
zijn pogingen om Femke's `vrindje' te worden (Idee
1059b, vw vi, p. 601-602). *Waarheid in legende

Parlementair stelsel, Op verscheidene plaatsen in
zijn werk keurt M. het parlementair stelsel af, m.n.
omdat hi'j de afgevaardigden onder de maat vond.
M. acht de slechte maatschappelijke toestanden het
onvermijdelijk gevolg van dit politieke systeem.
Vandaar ook zijn felle aanvallen op 1.R. Thorbecke.
Reeds in Idee9 geeft hi' aan to en parlementaire re-
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geringsvormen te zijn, maar schrijft zelf voorlopig
niets beters te weten (vw II, p. 312). Opnieuw tracht
hi' de ondoelmatigheid van het `vertegenwoordigend stelsel' aan te tonen in Over Specialiteiten (vw v,
p. 555 e.v.): `Zo stuiten wy in 't parlementair stelsel
overal op onnauwkeurigheid, op genoegen nemen
met zeer ruwe benadering, op fiktie, en... op misleiding' (vw v, p. 561). Hi' vervolgt:
`Ik ontzeg ieder het recht Volksvertegenwoordiger te
zyn, die dat recht grondt op iets anders – op wat ook! –
dan kennis van de behoefte des yolks

in het algemeen,
in het alge-

Machteld van Velzen wordt weergegeven. M. zelf
spreekt van een trok variant op 's treurspelpoeets
«Floris»':
`Akt v... en scene II! Mevrouw, waar zyn je zinnen?/We
kunnen dit bedryf niet met een vlucht beginnen!/Wie
waarborgt my dat ik, by 't vallen der gordyn,/Hier op
m'n treurspelpost bytyds terug zou zyn?/(...) 0, eeuwigdierbre vrouw... vergun my dat ik zwym/Van wondring over uwe kuisheid en uw rym!' (vw vi, p. 526-531)

*Zielknijper

dan toe din aan de belangen van 't Volk

Patagonie, "nederigheid

meen, dan op de gegronde verwachting dat by nuttig
zal wezen voor 't Volk in het algemeen. Het volgen van

Patere le em quam fecisti, (Lat. gehoorzaam de wet

ciaal ofpolitisch terrein, bewyst Of onbekwaamheid of

diege zelf gemaakt hebt). In Over Specialiteiten voert
M. ditgezegde aan tegenl.R. Thorbecke (vw v, p.

verraad, en dit laatste is immer het geval by het voor-

571)-

'n vooruit bepaalde richting op wetenschappelyk, so-

byzondere belangen. De algemene zaak – res
ublica – is in de hoogste maat integraal, en moet als
P

staan van

z6danig behandeld worden. Ik weet zeer goed dat het
vertegenwoordigend stelsel in 't algemeen, ook zonder verkeerde toepassing in de onderdelen, aan dezen
laatsten eis niet kan voldoen.' (vw v, p. 562-563)
In

Idee451 schrijft hi':
't parlementair stelsel.
teen
g

`Ik ben

Maar als men dit

Paternoster, het Onze Vader. In de Woutergeschiedenis zegt de huishoudster van pater Jansen 'paters' op
terwijl de pater zijn spieren traint door een zware
kwarto-uitgave van de Vulgaat-vertaling aan zijn
ink op te tillen. Pater Jansen vertelt hierover aan
P
Wouter:
`Maar ik moetje 'r byzeggen dat wy katholieken geen

nu eenmaal houden wil, behoort het in oprechtheid te

kracht, macht en heerlykheid hebben. Dat scheelt al-

worden toegepast,en niet met de huichelary van een

.. er
is niets apokriefs in de Vulgata.
tyd 'n beetje.
En.

bespottelyken

census. Vrye en algemene verkiezingen,

dat is – nu we eenmaal meevaren in 't schuitje van de
eeuw – 't enige middel om dat vaartuig te doen aanlanden ingoede haven, en vooral om te beletten dat reiziers en bemanning al te erg worden uitgezogen. De
g
lyders der constitutiekoorts willen dat het Volk mee-

Met 'nprotestantsenbybel zou ik 't wel laten, dat vat
je wel!' (Idee 1262, vw VII, p. 563).

hier op de reel 'Want uw is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.'
(Mattheus 6:13) uit het protestantse gebed, die in het
katholieke gebed ontbreekt.
M. doelt
en

spreke. Welnu: dat dan ook 't Volk meespreke.' (vw ill,
p.144; *algemeen kiesrecht)

In een noot hierbij betoogt hi' dat het parlementair
stelsel zeker niet moet worden voortgezet door de
arbeiders:
`Wat zoudenwy gewonnen hebben by 't wegjagen of
verbeteren onzer ellendige Kamers, als werklieden 't

Patih, i slands ambtenaar, plaatsvervanger van de
regent. In de Max Havelaar en de Minnebri even is de
patih tevens vertrouweling van de regent. In de Minnebrieven (vw II, p. 138-139) werd vraag 18 van de vragenlijst aan de controleur door de patih bevestigend
beantwoord.

métier vanparlementeren gaan voortzetten? Babbelen
en frazenmaken brachten de ellende des Volks voort.
Meent men die nu tegenezen door *frazen en gebabbel?' (vw iii,

p. 403)

"Tweede Kamer

Parodie, door M. op verschillende plaatsen in zijn
werk beoefend. Zo is er deparodie op de troonrede
in Vorstenschool. Prins Spirido wordt veroordeeld tot
een 'speech vol lamme laffe lompe leugens': 'De toestand isperfekt, het vlees goedkoop./De burgers
/( De burgeressen...
zien er flink en vroly k uit....)
idem. Nyverheid/En handel... idem. Landbouw...
idem.'(vw vi, P . 45). Ook De zegen Gods door Waterloo
is eenparodie, nl. van de `waanzin' waarmee men de
val van Napoleon herdacht, zoals M. zelf in een aantekening schrijft (vw III, p. 559).
Eenparodie op "Bilderdijks Floris v is te vinden in
a waarin een gesprek tussen Floris v en
Idee io54,

Patriam canimus, (Lat. wij bezingen het vaderland)
titel van een studentenlied, datgebaseerd is op een
gedicht uit 1815 van "A.C.W. Staring, die het later in
het Nederlands vertaalde(Wij verheffen zingend/
Ons roemrijk vaderland). Havelaar kon nog jongenscanimus' meezingen (vw I, p.
m Tatha
achtig zijn
84).

Patriciers, Uit angst zijn goede naam als lid van een
Amsterdamsepatriciersfamilie te verliezen, zou "Jacob van Lennep de Max Havelaar verminkt hebben
uitgegeven, nadat hi' de rechten daarvan had verworven. Dit schrijft M. op 4 september 1866 aan C.
Busken Huet. Hi' vervolgt:
`Wat maalt vLennep toch met zyn patriciers? de hoogheid der Amsterdamsche toongevers dateert voor 't
meerendeel van zeer kort. De v. Lenneps zelf stammen
van eengoudsmid. Hartsen (nu Jhr) draagt den stem-
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el der burgerlykheid in den staart van z'n naam. De
p
Bickers en Backers, bakten en bikten. Huydecoper verkocht leer. Sillem is sedert 5o jaar opgekomen jodenfamilie. Willinck dateert z'n hoogheid van den
lodewykschen tyd. (Knoeiery met Louis, ontduiking
van 't Cont. stelsel) enz. enz.' (vw xi, p. 677)
"Roell

Paul Clifford, roman uit

1830 van *E.G.E. Bulwer-

boosaardige verstoktheid gehad zich nooit te vertonen — ik citeer — «met een bepalend woord, waaruit
haar geslacht zou kunnen blyken». Sedert eeuwen
wandelt hy, zy, het, de wereld rond, zonder foddermuts of helm, zonder broek of schort, en toch — of
juist daarom — kan men maar niet te weten komen of
't 'n deem of 'n jongetjen is? Hoe vreselyk, nietwaar,
voor geleerden die hun hele leven toewyden aan 't geslachtsleven van de klanken?' (vw v, p. 583)

Lytton.
Pauselijke onfeilbaarheid, In een brief aan Mimi
Paula, De, (Vincentius a Paolo), 1581-166o, Franse boe-

d.d.31 juli 1863 spreekt M. zich uit voor de pauselij-

renzoon, priester en geneeskundige, in 1737 heilig

ke onfeilbaarheid:

verklaard. Hi' wijdde zijn leven aan de zorg voor ar-

aan A.C. Kruseman' schrijft DD. dat er in zijn leven

Vie de onfeilbaarheid van den paus in twyfel trekt,
heeft regt het heele gebouw, daarop gegrond, te verlaten, maar dat te willen behouden, zonder dien basis, is
gekheid.' (vw xi, p.192)
In Over Specialiteiten treffen we dezelfde overtuiging

`stop is voor 'tweegroote mannen': de eerste is een

aan:

men, gevangenen en zieken en aan goede doelen.
Na 1833 werden in heel Europa vele charitatieve
`Vincentiusverenigingen' opgericht. In zijn 'Brief

lijdende figuur CChristus

gekruise, "Jezus) waarbij

hi'j De Paula als dal van de voorbeelden noemt, de
tweede is de handelende figuur CChristus zeggende') waarbij hij *Napoleon als voorbeeld noemt (vw
ix,p. 119).

Pauline, *Au Prince Beige

Paulus,

1. ca. io-64, uit Tarsus in Klein-Azie, onder de naam
Saulus was hi'j een vervolger van de christenen. Na
een visioen bekeerde hi' zich en veranderde zijn
naam in Paulus. In het Nieuwe Testament zijn

14

`De tegenwerpingen: ohoe kan een aan allerlei menselyke onvolkomenheden onderworpen mens onfeilbaar
wezen?» en: «wat al pausen die dwaasheden begingen, of zelfs misdadenb> houden geen steek. Het is
voor den gelovigen katholiek die de eenheid der kerk
bewaard wii zien — en juist dit is de eis van 't katholicismus — de vraag niet, of zekere persoon dien men paus
maakte, dwalen kan, maar: of men niet tot handhaving van dien eigenaardigen eis der kerk, behoefte
heeft aan... 'n markeur [=merker, teller bij het biljartspell, wiens konventioneel gezag den vrede onder de spelers bewaart?' (vw v, P. 541)
Pas bij het Vaticaans concilie van 1869-1870 werd de

Na Idee 183, waarin M. een nieuwe lezing van

auselijke onfeilbaarheid tot leerstuk verheven. In
P
een brief aan D.F. Tersteeg d.d. 27 mei 1870 spreekt

*Mattheus xixgeeft, schrijft hi' in Idee 196 dat nu

M. daarom van paus "Pius Ix als `Pio Nono, de groote

de ware betekenis van het zevende hoofdstuk uit

(vw XIV,p. 97).

brieven van hem opgenomen.

Paulus' brief aan de Corinthiers (1 Corinthiers,7)
hem duidelijk is geworden (*Origenes).
Daar waar M. alleen Droogstoppel liet stikken in koffie,gaat Paulus verder:
`Hy is radicaler. 1k laat maar een persoon stikken, en
in de aangehaalde teksten wordt 'n heel ras uitgenodigd om weg te blyven.' (vw ii, p. 411)
2. broer van *Claudius Civilis.
3. ps. van *Aart Admiraal.
Pauperisme, *armoede

geb. te Massachusetts,
koopman, vestigde zich in 1837 in Londen. Hi' gaf
in 1852 rote bedragen voor de opsporing van *John
Franklin, stichtte scholen en arbeiderswoningen en
werd beroemd als filantroop. M. schrijft op 8 juni
1870 aan Mimi dat zij zich in al haar ellende maar
als Peabody moet zien te beschouwen, Tat Idee zal
je helpen om je toestand te dragen.' (vw xiv, p. 137).

Peabody, George-0795-1869,

Pde, Julius, 1871-1951, Vlaams germanist die al sedert
zijn studententijd een groot vereerder van M. was.

Vol ens overlevering uit de dertiende eeuw was Jo-

Hi'j publiceerde vanafi891 een reeks artikelen over
M., beginnend met lovende besprekingen van de

hanna, als man verkleed, in 855 paus geworden. Een

brieveneditie van Mimi ("Brieven van Muitatuli 1) in

onverwachte bevalling tijdens een processie maakte

het tijdschrift

een einde aan haar loopbaan. In 1649 werd aange-

1891, nr. 1, p. 370, nr. 2, p. 39, p. 107, p.

toond dat het verhaal vanpaus Johanna een legende

1892, p. 263).

is.

In 1893 stelde hi' op het Taal- en Letterkundig Con-

Over Specialiteiten besot M. de taalkundige, de letter-specialiteit', die met paus Johanna slecht uit de
voeten kan:
`Die paus Johanna op 't gebied der taalkunde heeft de

gres te Arnhem een `Multatuli-hulde' voor (Atte
Jongstra, De Multatulianen,1985, p. 97).

PausJohanna, naam van een legendarische pausin.

In

Nederlandsch Museum

(4e reeks, jrg. 1,

148; jrg. 2,

Zijn activiteit als verzamelaar van brieven en documenten van en over M. heeft waarschijnlijk vele do-
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cumenten aan de vergetelheid ontrukt. Zo verzorgde hi' bijv. in 1895 de uitgave van Tine. Brieven van
Mevrouw E.H. Douwes Dekker-van-Wijnbergen aan Mejuffrouw Stephanie Etzerodt, later Mevrouw Omboni, waarin
brieven uit het bezit van "Stephanie Omboni-Etzerodt zijn afgedrukt. In 1937 publiceerde hi' de beruchtepublikatie Multatuli en de zijnen `naar onuitegeven brieven. Met een stamboom en illustraties'.
g
Hierin werd M. ten koste van zijn zoon *Edu gelau.werd als een literair martelaar en een bezorgde vader van een zoon die niet deugde. Dit boek leidde
tot een zeer onverkwikkelijke polemiek tussen "Annettte Douwes Dekker-Post van Leggelo en de Peeaanhangers Du Perron en Ter Braak. Pee publiceerde verder nog Multatuliana (Lokeren, 1937), Brieven
van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer (...) (Brussel en
Rotterdam, 1942) en een Keur uit de brieven van Multatuli (Amsterdam,1944).
Daarnaast verzorgde hi' vier bloemlezingen (in 1937
en 1938), en stelde enkele bibliografieen samen: in
het Nederlandsch Museum: `Multatuli-bibliographie
(1892 vierde reeks, 2e jaargang, p. 170-175); `Critische
bibliographie der Fransche Multatuli-vertalingen'
(4e reeks, irg . 4, 1894, p. 225-236) en een `Critische
bibliographie der Duitsche Multatuli-vertalingen'
(4e reeks, irg. 4, 1894, P . 356-368). In 1945 verscheen
van zijn hand een `Bibliografie over Multatuli' in
Tijdschrift voor levende talen (1945, p. 270-286).
bevriend met de jonge
in Amsterdam. Werkte in een boekhandel, overleed aan tuberculose(G.J. Honig, Uit den gulden Bijkorf. Koog aan de Zaan, 1952, p. 313). Hij zou aan zijn
broer Klaas het verhaal verteld hebben dat DD. bij de
firma *Van de Velde een rijksdaalder gestolen had.
en dat hi' daarom naar Indie had moeten vertrekken. Via hun neef, B.H. Pekelharing, later hoogleraar in Delft, dook het verhaal op in een artikel in
het tijdschrift Vragen van den D ag (jrg. xxxvi, 1921),
waarin ds. K. Vos een serie hekelartikelen tegen M.
ubliceerde (herdrukt in Anekdoten over Multatuli,
P
Amsterdam, 1960, p. 6-7). Het verhaal werd ontzenuwd door P. van 't Veer (Het leven van Multatuli,

Pekelharing, Arie-4817-1839,
DD.

1979, P . 444).

scheldwoordgebruikt door de soldaten van
Napoleon voor een burgerman. M. noemt in zijn notities in handschrift bij Over Specialiteiten een oorlogscorrespondent een ' pekin met allures van 'n regimentskind' (vw v,p. 665).

Pain,

Italiaans dichter en toneelschrijver. Werd vele jaren gevangen gehouden door
de Oostenrijkse bezetters vanwege zijn nationalistische denkbeelden. Zijn ervaring aan deze gevangenschap beschreef hi in de roman Le mie pri gioni (183z).
In de Max Havelaar noemt M. Pellico als den van de enen die `een reeks van aandoeningen [ondergaan],
zonder dat de uiterlyke omstandigheden daartoe

Pellico, Silvio-4789-1854,

83). 'Die Silvio
schenen aanleiding te even' (vw I, p.
Pellico kon vangeluk spreken.' schrijft hi' in de Minnebrieven n.a.v. zijn behoefte aan `wat stilte in de cellulairegevangenis' (vw II, P . 44-45).
soort hal of open galerij aan een voorname
inlandse woning. In de Max Havelaar lezen we dat
men eenpendopo had `doen oprichten' voor de
komst van de nieuwe assistent-resident Max Havelaar:

Pendopo,

`Verbeeld u vier of zes bamboezenpalen in den grond
geslagen, die aan de boveneinden met elkander verbonden zyn door andere bamboes, waarop een deksel
is vastgehecht van de lane
bladen der waterpalm, die
g
in deze streken atap beet, en ge zult u dusdanige pendopo kunnen voorstellen.' (vw i, p. 57)

journalist en schrijver, o.a. onder depseudoniemen Frederic en Nemo.
Hij richtte in 1868 het blad Le Gaulois (het latere ParisJournal) op, waarvan hi' tot zijn dood hoofdredacteur bleef. Daarnaast was hi'j medewerker van
l'Independence Belge. Zijn verzamelde kronieken werden uitgegeven als Paris intime (1859); Paris aventureux (1861); Paris viveur (186z) en Paris amoureux (1864).
De Max Havelaar opent met een passage uit het werk
van De Pêne, waarin het Leven van de echtgenote
van de dichter wordt belicht (vw 1,p. 13). M. neemt
dezepassage op om het boek aan zijn vrouw, "Everdiva Huberta van Wijnbergen (`E.H. v. W.'), op te
dragen.
M. stuurde De Pêne een exemplaar van de Max Havelaar met een begeleidend schrijven. De Pêne bespot
deze brief in zijn feuilleton `Courrier de Paris' (l'indtendance Beige, 23 november 1867; vw xi', p. 518-519).
p
M. nam hem deze `onhoffelyken aanval' zeer kwalijk. Op 28 november 1867 schrijft hi' C. Busken

Pale, Henri de-4830-1888, Frans

Huet:
'A heb dien mangeen kwaad gedaan, waarom slaat by
my? Om een courrier te vullen. (...) De Pêne blykt een
Schryver te zyn. In myn gevoel is die benaming een
scheldwoord. Ik zou zeer bedroefd zyn als ik ooit iemand had leedgedaan om 'n blaadje te vullen.'

(vw

xi', p. 522-523)
stichter van een Kwakerskolonie op Pennsylvanie en leider van de Kwakers in
En eland. Hij pleitte voor absolute vrijheid van geloof, waarover hi' in 1671 The great case of liberty of
conscience schreef.
In Pruisen en Nederland schrijft M. dat de politiek
`haar eigen voorouder' is; `Zij is Penn en New-Yorker businessman in 661persoon.' (vw iv, p. 26).

Penn, William-4644-1718,

de verpersoonlijking van het schoolse onderwijs, en de bekrompen, half-ontwikkelde onderutergeschiedenis.
M. karakteriseert
wijzer
in de "Wo
hem als volt in Idee 379:

Pennewip,

`Pennewip was 'n man van den ouden stempel. Zo al-
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Oogst en St. J anslot zijn enkele gedichten aan M. gethans zou-i ons nu voorkomen, als we 'm voor ons zawijd.
en in z'n gryzen schooljas, dyvest, korte broek met
g
es en, en dat alles gekroond met 'n bruin pruikje,
g
Pensioen, Het recht op pensioen met zeventien
dat-igedurig heen en weer trok, en dat in 't begin der
dienstjaren verloor M. door zijn aanvraag om ontweek altyd zo krulde (...) Op z'n school, waar volgens
slag. Pogingen om die pensioenrechten te herstelde naievegewoonte dier dagen, jongens en meisjes
len, mislukten ("Rochussen). In de Minnebrieven
dooreen zaten, leerde men - of k6n men leren - lezen,
schrijft M. in dal van de fictieve brieven aan Tine:
rekenen, schryven, vaderlandse geschiedenis, psalm`Ook heb ik eens nagezien hoelang ik daar ginds [Nezingen, wollennaaien, breien, merken en de godsderlands-Indie] zou moeten meelopen om pensioen te
dienst. Dit alles was aan de orde van den dag, maar
krygen. Dat zou prettig wezen, Tine! Verbeeld u eens
wie uitmuntte in aanleg, yver of gehoorzaamheid,
dat er zekerheid was, onzen kinderen altyd het nodige
kreeg nog bovendien onderricht in 't verzenmaken,
te kunnen geven. Ik heb er onlangs den minister over
een kunstje waarin Pennewip veel liefhebbery had.'
aangesproken, maar 't kan niet, omdat ik uit walging
(vw ii, P. 547-548)
myn eervol ontslag heb genomen, en niet infaam ben
Naast verzenmaken tereed meester Pennewip nog
weggejaagd.' (vw ii, p. 69)
'n stokpaardje, dat hem boven ieder ander aan"J. van Vloten, "R.J.A. Kallenberg van den Bosch,
spraak gaf op z'n troon': Pennewip was bezeten
"Th.A.F. van der Valk en en *C. Busken Huet verdoor de `verdeelwoede':
spreidden in 1866 een circulaire waarmee zij geld
`Hy bracht al wat-i zag, waarnam of ondervond, tot favoor Tine en de kinderen bijeen wilden brengen. In
milien, genera, klassen, species en onderdelen, en
deze circulaire werd tevens de hoop uitgesproken
maakte alzo de hele maatschappy tot den botanischen
dat M. in de toekomst van staatswege toch nog een
tuin, waarvan by de *Linnaeus was.' (Idee 381, vw ii, p.
vorm van wachtgeld, pensioen of een jaarlijks inko55o; *Juffrouw Pieterse)
men zou verkrijgen (vw xi, p. 603). Ook dit gebeurHet resultaat van Pennewips pogingen de jeugd het
de niet. In 1878 richtte M. zelf het fonds *Tandem op
dichten bij te brengen, is beschreven in Idee 385 e.v.
`om Max Havelaar tepensioneeren'.
(vw ii, p. 558 e.v.). Aan de stand van de pruik van
Pennewip zijn vreugde, verdriet en wanhoop of te lePepermunthandel, "Hallemannetjes
zen. Toen hi' Wouters *Roverslied onder ogen
kreeg, `rukte meester Pennewip haar af, knee ze
tussen de krampachtige saamgevouwen handen, sta- Pepertuinen, Op 21 maart 1843 bracht DD. te Natal
verslag uit aan de resident van de Padangse Bovenmelde 'n kort: heremensechristenzielig ehemelselanden, *Weddik, inzake de door hemgeInspecg
oeiegenadigedeug dvanmeleven... hoe komt-i er
teerdepepertuinen te Panjoe
-alaman, Taloe-balai
aan!...plakte ze met 'n vuistslag weer op z'n scheen Panrakancf
(vw viii, p.191-192,, cf. Max Havelaar,vw
del... dekte 'r toe met z'n eerwaardig driepuntjen,
I. 144 e.v.). Deze tuinen verkeerden z.i. bijna alle
en vloog de deur uit als 'n bezetene' (vw II, p. 564).
in slechte staat, schrijft hi' in deze missive. Hi' wil
,
g
Een bronzen beeld van Pennewipemaakt
door de
hierover niet in bijzonderheden treden, want 'De arbeeldhouwster Gra Rueb, werd in 1954 door het onbeiders hebbengebrek aan behoorlijk voedsel'. Zijn
derwijzend personeel van de openbare scholen geadvies luidt:
schonken aan de afdeling Onderwijs van de gemeen`Men moet voor den arbeider eene meer lagchende toete Den Haag. Het beeld werd in het stadhuis aldaar
komst, een vrolijker vooruitzigt daarstellen, en in dit
geplaatst (afb. in Atte jongstra, De Multatulianen,
geval een aanvang maken met hem te voeden.'
1985, p. 229).

Penning, "herinneringspenning
Penning Jr., Willem L.-, Schiedam 1840 - Rijswijk
1924, Nederlands dichter. Onder het ps. M. Coens
publiceerde hi' in 1882 Tienden van den Oogst en in
1886 Schakeeringen. Onder zijn eigen naam verschenen onder meer Benjamins vertellingen (1898) en St.
Janslot (1906).
Na M.'s overlijden schreef Penning het gedicht
`Multatull, dat werdgepubliceerd in De Leeswijzer
van 15 maart 1887. In dit gedicht noemt hi' Multatui
`Een strijder, uit wiens pen de Waarheid grillig
jokte,/En uit wiens mond zij sprak - tot dat hem
de adem stokteilHervormer , wien het loon dier
soort van dwazen trof:/Staatsdienaarschap met
root , ja levenslang verlof. Ook in Tienden van den
g

Perelaer, Michel T.H.-,1831-1901, geb. te Maastricht,
vertrok in 1855 vanuit Harderwijk als soldaat naar
Indie. Daar werd hi' in 1859 luitenant en in 1876 majoor. In 1879 keerde hi' terug naar Nederland. Hi'
publiceerde over krijgsgeschiedenis en schreef verder onder meer Borneo van Zuid naar N oord (1881),Uit
de oudeDoos. Sprokkelingen over Neerlandsch-Indie (1882)
en Baboe Dalima, een roman over opium (1886). Dit
natste boek heeft veel invloedgehad op de bestrijding van de opiumpacht.
Naar aanleiding van de vijfde druk van de Max Havelaar publiceerde Perelaer in het A lgemeen Handelsblad
van 25 december 1881 (vw xxi, p. 539-547) het artikel
`Bantam en Max Havelaar'. Het stuk werd ookgeplaatst in de Schager Courant van 2, 5 en 7 maart 1882
en als brochure uitgegeven onder de titel Nogmaals
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Bantam en Max Havelaar (s.a.). In dit artikel constateert de auteur aan de hand van enkele berichten
van een correspondent uit Lebak, dat er in de loop
derjaren niets veranderd is; het `krioelt nog altijd in
de ambtenaarswereld van Slijmeringen onder allerleigedaanten, en de Droogstoppels zijn nog steeds
in alle standen en ran en der maatschappij aan te
treffen'. Bantam lijdt nog steeds honer. Hi' spreekt
de hoop uit dat de jeugd deze nieuwe uitgave zal lezen 'en dat het zoo ontvankelijk gemoed der jeugd
zich zal openen voor dien hulpkreet ten gunste van
een zachtmoedig, arbeidzaam en braaf yolk geslaakt. Engebeurt dat, dan zal Multatuli, de man
die veelgeleden heeft, schitterend gewroken worden; dan zal niet alleen Bantam, dan zal geheel Insulindegered zijn.'.
Naar aanleiding van dit artikel verschenen in De Amen 26 februari
ja
sterdammer van resp. 8 nuari1882
1882 de artikelen `Lebak is een woestenij' (anoniem;
VW XXI, p. 602-604), en 'Hoe het komt dat Lebak een
woestenij is' van "W.B. Bergsma (VW XXI, p. 720-723).
M. is zeer enthousiast over Perelaers `flinke stuk'
(brief van 29 december 1881 aan Haspels, v w XXI, p.
a eeren van Perelaer's
551). Hi' dringt aan 'op'tt propg
stuk'(brief aan J.A. Roessingh van Iterson, 8 en 9 januari 1882, vw 3CXI, p. 613). Kort hierna werden de
eerste initiatieven voor het "Huldeblijk genomen.
(Lit. Karin Evers, `Militair eerbetoon voor Mulatuli',
in: Over Multatuli,1986, nr. 16, p. 32-40)
Peri, naam van eengoede fee in de Perzische overleveringen. Deze fee werd niet tot het paradijs toegelaten voor zij boete had gedaan. De Ierse dichter
Thomas Moore(1779-1852) schreef het gedicht 'Paradise and the Peri'(opgenomen in LallaRookh,1817),
waardoor dezegeschiedenis bekendheid verwierf.
In de Woutergeschiedenis wordt het verhaal 'Peri en
Paradys' door een van de volwassenenen verteld op
hetpartijtje van de "Hallemannetjes. De verteller
volgde hier niet de versie van Moore, aldus becommentarieert M., maar:
`Hy volgde een van de vele wyzen waarop de peri-legende in alle talen is bezongen, nadat ze in de gemoederen van alle volken ontstaan was. Het grondbegrip
van schuld, boete, offer, verzoening en eindelyke triumf van 'tgoede, is die geworteld in den menselyken
geest, omdat de oerdichters behoefte hadden aan dramatische spanning.' (Idee 443, vw n, p. 649)
Het verhaal eindigt in Idee 444 aldus:
`0De Peri die voor depoorten van 't paradys vruchteloos smeekte te worden toegelaten tot den heilstaat
dergelukzaligen, bracht alzo na veel vergeefse poginen eindelyk als 't schoonste wat de aarde opleverde,
g
den laatsten zucht van 'n berouwhebbend zondaar, en
vondgenade in de ogen des wachters aan de poort, om
de heiligheid der gave die zy offerde...0' (vw II, p. 649650)
Met dezelfdepassage be on M. in 1841 zijn ''"Losse
bladen uit het dagboek van een oud man', waar de

vertelling gebruikt wordt als uitgangspunt bij de beschrijving van een gesprek 'over het ware schoone'
(vw yin,p. 8o).
ps. van Jacobus Albertus Uilkens, publicist en redacteur van het Weekblad van N ederlandsch-Indie, schreef onder ditps. in het blad
aan Nederlandsch OostnInsulinde. gewijd
NieuwsbladI
die. M. interesseerde zich kortstondig voor Periphateticus, die `zeergoed op de hoogte [is] van indische
volksgebruiken' (brief aan G.L. Funke d.d. 7 oktober
1874, VW XVII, p. 41 e.v.).

Periphateticus,

Perk, Christina Elisabeth (Betsy)-0833-1906,
schrijfster van romantisch-sentimentele novellen en
pionierster van de vrouwenbeweging. Zij was medeNederlandsche Vrouoprichter van de Al
wenvereeniging, stichtte de vereniging Arbeid adelt
en richtte het weekblad voor vrouwen, Onze Roeping,
op. Tussen 1873 en 1875 trad zij met *Mina Kriiseman op als voordrachtskunstenares. Zij schreef onder meer Een kruis met rozen (1864), Wenken voor jonge
dames (1868), Elisabeth van Frankrijk (1871), Mijn ezeltje
en ik (1874) en het drama De starren lie en niet (1875).
In 1902 publiceerde zij over haar neef J acques Perk, geschetst voor 'tjongNederland der xxste eeuw.
Via Mina Kriiseman kwam zij in 1873 in contact met
M. Midden augustus van dat jaar bezochten zij hem
samen in Wiesbaden. Ze vonden hem, vooral tot verbazing van Betsy, `een zeer beleefden homme du monde' (Fr. man van de wereld; brief van Mina Kriiseman aan haar vader d.d. 2 september 1873, vw xvi, p.
154).
In een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga d.d. 4
september 1873 noemt M. hen 'twee tegenvoetsters,
en komiek om te observeeren' (vw xvi,. 160). Mina
Kriiseman beweert dat Betsy Perk `geheel door hem
ingepakt is' (brief aan de familie H. d.d. 5 september
1873, vw xvr, p.161). Het contact tussen M. en Betsy
Perk werd niet voortgezet.
Permentier, W.A.,- kommies van het bureau te Poerwakarta ten tide van DD.' S aanwezigheid aldaar.
Deze maakte kennis met hem op 8 oktober 1845 en
bezocht hem enkele malen (brief van DD. aan Tine
d.d. 2-11 oktober 1845, VW viii, p. 465-483). Het laatste contact tussen DD. en Permentier heeftplaats in
apri11846, waarna de fam. Permentier naar Batavia
vertrekt.
personage uit een van de fabelen van "Jean
de LaFontaine. Het melkmeisje Perrette gaat er met
haar kan melk op uit om de melk te verkopen. Ze rekent zich onderweg al schatrijk, totdat de pot
breekt. Zo verging het M. in het voorjaar van1885,
toen Mimi en hi' een maand lang in de veronderstelling leefden dat ze een aanzienlijke erfenis
zouden krijgen (brief van M. aan G.L. Funke d.d.
22 maart 1885, VW xxm, p. 325 en brief aan C. Vos-

Perrette,
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maer d.d.4 juni 1885,
tie).

VW XXIII,

p. 357;• *erfeniskwes-

Perron, E. du-, *Du Perron, C.E.
Peruaanse vertelling, d.i. de geschiedenis van Telasco en Kusco, die Wouter aan Femke vertelt in Idee
518 (vw III, p. 293 -307). Hi' zegt haar dat hi' het verhaal in een boek van zijn broer Stoffel heeft gelezen.
Het isgeschiedenis van Aztalpa: Emma die moet kiezen tussen deprinsen Kusco en Telasco, degene die
zij tot man kiest zal koning van Peru worden. Aztala kan niet kiezen, door een list van Telasco wordt
P
Kusco de nieuwe koning. De vertelling is ontleend
zijn aan het verhaal 'Die Briider, eine peruanische
Erzahlung' van *Karolina KrObber-von Urff, dat gepubliceerd werd in het T aschenbuch fiir das Jahr 1806 .
(Lit. K. ter Laan, De bron van Multatuli's Peruaanse vertelling. Verschenen in de reeks Geschriften van het Multatuli-Genootschap iv,1957)
De Peruaanse vertelling van M. diende als basis voor
de opera Die InkasOhne. Oper in vier Akten, nach einer Erzahlung von Multatuli. Dichtung and Musik
Willem de Haan.(Darmstadt,1895). In deze opera
heten de broers Ajatarko en Huaskar.

Pesing, plaats op 6 kilometer afstand ten westen van
Batavia. In de Max Havelaar komt *SaIdjah langs
Pesing, `waar eens Havelaar woonde, lang geleden'
(vw 1, p. 243). Of DD. hier gewoond heeft, is niet bekend. Misschien heeft hi' na zijn terugkeer uit Sumatra in 1844- 1845 enige tijd in Pesing doorgebracht.

Peter van Amiens, 1050- 1115, kluizenaar, beroemd
alsprediker voor de Eerste Kruistocht van1096. M.
noemt hem een strijdvaardig persoon in een nimmer verzonden memorandum aan gouverneur-generaal Du maer van Twist van 9 aril 1856 (vw Ix, p.
614).

Peters, Anton-0812-187z, toneelspeler, verbonden
aan de stadsschouwburg te Amsterdam, later directeur van de stadsschouwburg in Den Haag. In 1865
vertolkte hi'j de rol van Holm in *De Bruid daarboven.

Petrarca, Francesco-, Arrezzo 1304 – ArquA 1374, Italiaans dichter en Latinist uit de renaissance. Hi'j is
vooral bekendgeworden door zijn sonnetten over
Laura(over1.1348).
Petrarca speelde, aldus M. graag 'met de krullende
lokjes zijner Laura'' en 'elke kronkel harer haren gaf
hem een dichterlijk idee, dat welbeschouwd ook een
soort van kronkeling of krul is'. Hi' laat hierop volgen:
lieve hemel, hoe zoude de poeet van Italie het gemaakt
hebben als hi' zijne denkbeelden uit het vastgelijmd
coiffuur onzer dagen had moeten scheppen?' (brief
aan Tine d.d. zo november 1845, vw vill, P . 547-548)

Petrus,
1. apostel van Jezus Christus. Zijn naam betekent
`rots'. Hi' sloe bij Jezus' gevangenneming na het
verraad vanJudas, een soldaat zijn oor of (Johannes
18:10). ToenJezus veroordeeld werd, verloochende
Petrus hem driemaal voor het kraaien van de haan
(Mattheus 26:69). M. noemt hem in Idee 996:
`den vurigen driftigen, specifiek-menselyken Petrus,
den enigen disci el wiens fouten de moeite van 't opschryven schynen verdiend te hebben, den enigen van
wiens karakter iets blykt' (vw vi, p. 254)
In Idee 1049 en 1049a verdedigt hi' het gedrag van
Petrus, 'den moedigsten van Jezus' volgelingen':
`Petrus was nietgereed voor 'n offer, vooral omdat het
gevorderd scheen zonder dat het op 'n offer geleek.
Voorzeker zou hy z'n heer niet verloochend hebben,
indien hem de vraag ware gedaan door gewapende en
dreigende krygslieden. Hy had z'n karakter niet by de
hand, omdat de ondervraging geschiedde door 'n
dienstmaagd, en... eens verloochend hebbende struikelde hy over de geringe moeilykheid van 't terugkomen op z'n woord, by die zich met moed en lust zou
hebben teweergesteld tegen 't schrikkelykst gevaar.
Waar 'n held zich klein toont, is 't by vergissing... het
tonen niet, maar 't kleinvoelen zelf.' (vw vi, p. 426-427)
"Kadi, het oosterse sprookje van
2.ps. van "P.Th. Couperus

Peypers, H.F.A.-, 1853-1914, geb. in De Rijp, arts te
Nieuwer-Amstel, schrijver van werken op het gebied van degeschiedenis van de geneeskunde. Verder was hi' was medewerker van het tijdschrift De
Dageraad.
Over Ni.publiceerde hi' de artikelen 'Kan Multatuli
ook in den hemel komen?'(De Dageraad, 1886 - 1887,
II, p.165), `Multatuli is dood' (De Dageraad, 1887.1888, p. 321) en 'Het Handelsblad en zijne Multatuli-

toegelicht en voorzien van geleerde
aanteekeningen door een Heer van de Beurs' (De Daeraad, 1888-1889, p. 32-63).
g
Noteeringen,

Pfeiffer, Ida Laure, geb. Reyer, 1797-1858, trouwde in
1820 in Wenen met de advocaat Pfeiffer (1773 - 1850).
Zij maakte verschillende werelreizen, waarover zij
o.a. de boeken Eine Frauenfahrt um die Welt (185o) en
Meine zweite Weltreise (1856) publiceerde. Het laatste
werk handelt over haar bezoek aanJava, Sumatra,
Celebes en de Molukken in 1852 en 1853. Zij schrijft
hierin dat de Bataks in de buurt van Penjaboengan
menseneters waren en dat zij es acrd was vanwege
haar ouderdom. ritt.gelooft van dit hele verhaal
niets. Het menseneten kwam daar toen niet meer
voor(noot iiz uit 1881 bij de Max Havelaar vw I, p.
347-348)-

P.G. (Protestantse Godsdienst). M. besot de gewoonte om inpersoneelsadvertenties een bepaalde godsdienst als eis op te nemen. In de Woutergeschiedenis(Idee 1089-1091) vragen de Heren *`Motto, Han-
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del & Cie' in een advertentie om een `jongeling
(P.G.)' (vw vri, p. 3o). Wanneer de heer Motto met
de borgsom verdwijnt, vragen Wouters moeder
en Stoffel zich af: `Wat hoeft zo'ngemene kerel 'n
protestants jongetje te vragen?' (Idee 1114, vw VII, P.
75)-

van God in.' (vw Iv,. 237-239; cf. brief aan C. Busken
Huet d.d. 22 november 1866, vw xi, P . 749-750)

Philisterig, van het woord filister: niet-student, burger, iemand met bekrompen, benepen opvattingen.
M. spreekt in zijn Millioenen-studien van `philisteriglaag en plat' (vw v, p. 13).

Pharao, de koning van Egypte die na elke door God
gezonden plaag beloofde dat de Israelieten zijn land
mochten verlaten. Steeds weer `verzwaarde', `verstokte' of `verstijfde' zijn hart: hi' verbrak zijn belofte (Exodus 8-12).
In de Max Havelaar zegt Droogstoppel dat het hem
`verdriet doet te ontwaren dat Frits zyn hart verhardt evenals Pharao, die minder schuldig was dan
hy, omdat hy geen vader had die hem zo gedurig
den rechten weg wees, want van den ouden Pharao
zegt de Schrift niets' (vw 1, p. 228).

Philippus II, koning van Macedonia, 382-336 v.Chr.,
koning van 359-336, vader van Alexander de Grote.
Hi' veroverde Griekenland. Tegen hem waren de felle redevoeringen (filippica) van Demosthenes gericht.
De redevoeringen van Max Havelaar zijn zodanig,
dat hi'j 'den krygslust der Atheners, zodra tot den
oorlog tegen Philippus besloten was, tot dolzinnigheid hebben kunnen aanvuren' (Max Havelaar , vw 1,
P 104).

Philips II, koning van Spanje, 1527-1598, zoon van
Karel v en Isabella van Portugal. In 1555 werd hi' koning der Nederlanden en een jaar later ook van
Spanje en Italie.
In de Minnebrieven schrijft M.:
`Ik geloof niet alles wat men zegt van Philips den Tweede. Maar neem eens de helft aan voor waar... een derde... een kleiner gedeelte nog... en stel u de vraag voor,
hoe 't u smaken zou, als wy weder moesten geregeerd
worden op die wyze?' (vw ii, p. 75)

In Pruisen en Nederland citeert hi' de afscheidswoorden die Philips in 1559 bij zijn vertrek uit de Nederlanden aan de Prins van Oranje richtte: 'No los
Estados, mas vos, vos, vos!'(Sp. Niet de Staten, maar
gij, gij, gij!'; vw Iv, p. 18).

Philipse, Johan A.-0800-1884, president van het gerechtshof te 's-Gravenhage, voorzitter der Eerste Kamer, conservatief. In de Causerieen drift M. de spot
met de rede waarmee Philipse op 19 november 1866
de vergadering van de Staten-Generaal in naam van
de koning opende:
`De heer Philipse schynt boos over myn stryd tegen
middelmatigheid, en heeft daarom een openingsrede
ehouden, waarop de meest koppige optimist zich
g
wel wachten zou het praedicaat: middelmatig toe te
passen. (...) Tien tegen een dat de meeste Hollanders
het oudewyvengeleuter van den heer Philipse zeer
goed vinden. «Fatsoenlyk» is het. Er komt tweemaal

Phillis, naam van de beminde herderin in herdersromans, gebruikt in de Onafgewerkte blaadjes (vw vii, p.
743)

Philoverax, ps. van *H.H. Huisman.
Picciola, novelle uit 1836 van "X.B. Saintine.
Piepers, M.C.-, rechterlijk ambtenaar in Indie. Hi'
publiceerde in 1884 Macht tegen recht. De vervolging der
justitie in Nederlandsch-Indie, waarin hi' trachtte te bewizen dat de rechterlijke macht in Indie tegengewerkt wordt door de bestuursambtenaren. C. Busken Huet schrijft in Litterarische F antasien (xxv, p.
zlo) dat dit boek enigszins als een vervolg op de Max
Havelaar gezien kan worden. Piepers zelf stelt zich
in dit boek daarentegen op een aantal plaatsen (p.
188 en 224) tegen M. op. Verder schreef hi' enkele artikelen in De Locomotief die eveneens tegen M. gekant
waren.
M. reageert op Piepers' aantijgingen in een brief aan
S.E.W. Roorda van Eysinga:
Vat-i zegt is zoo gek nog niet, ik ben wel eens van onerymder dingen beschuldigd dan de autocratische
g
stemming die by me te Taste legt. Hoe raadt hy 't zoo?
ja, ik ben despoot, en zal dat blyven zoolang de wereld
my blyk geeft dat er geen andere weg bestaat om iets
goeds te bereiken!' (vw xvm, P . 438-439; cf. brief aan
P.A. Tiele d.d.14juli 1876, vw xvm, p. 410)

In 1886 beschuldigde Piepers M. in het artikel `Een
nabetrachting' (De Indische Gi ds, jrg. 8, p. 630-631; vw
)(xi'',p. 585-587) van `halfwetersverwaandheid' en
`schooljongenspedanterie'.

Pierrot, "Jocrisse
Pierson, Allard-, Amsterdam 1831 – Velhorst 1896,
Waalspredikant, aanhanger van de *moderne theologie. In 1865 trad hi' uit de Nederlands Hervormde
Kerk, waarna hi' in 1870 hoogleraar te Heidelberg
en in 1877 hoogleraar kunstgeschiedenis te Amsterdam werd. Hi' publiceerde talrijke werken op theologisch, letterkundig, filosofisch en geschiedkundig
gebied. In 1880 verscheen Oudere Tijdgenoten, in 1887
en 1891-1893 Onze Geestelijke Voorouders (z dln.).
Op 1 november 1865 schrijft M. aan C. Busken Huet
dat hi' voornemens is Piersons `Aan mijne laatste gemeente', geschreven bij zijn afscheid van de Waalse
gemeente te Rotterdam in 1865, te gaan lezen (vw
xI,p. 511). In Idea 454 noemt hi' diens brochure Onverdraagzaamheid. Naar aanleiding van een kerkelijk pro-
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test van Brie Amsterdamsche heren (vw III,. 189. In een
brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga d.d. 15 december 1879 schrijft hij dat Mimi hem uit Piersons Een
Levensbeschouwing (1875-1878) heeft voorgelezen. Hi'
bespreekt enkele passages om aan te tonen dat het
een `prul', `triviale kwakzalvery' betreft (vw XX, p.
153-156). Ook in een brief aan H.C. Muller d.d. 23 november 18841aat M. zich negatief uit over Pierson
(VW XXIII, p. 2.41).

Pieter Spa's reize naar Londen, humoristische beertelling
uit 1838 van de Haaseg
dichter W.
rijmde
v
van Zeggelen (1811-1879) over een suffe Hollander op
het kroningsfeest van koningin Victoria in Londen.
In een brief aan C. Busken Huet d.d.24 augustus
1867, schrijft M. dat het hem bij zijn pogingen om
professor *Vreede te redden op het Gentse Congres
is vergaan als 'Pieter Spa z'n reis naar En eland' (vw
XII, p. 39o).

Pieterse, Juffrouw-, "Juffrouw Pieterse
Pietje en Mietje, 'De periode van <than, smart», beloonde deugd, en dat Pietje met Mietje trouwt,
moest nu eens eindelijk afgesloten worden.' schreef
M. in de zomer van 1884 aan *Frederik van Eeden
(VW XXIII, p. 181). `Zoolang er menschen zijn, zullen
Pietjes en Mietjes elkander noodzakelijk moeten
krijgen en zoolang ik leef, zal ik belang stellen in de
wijze waarop dat toegaae antwoord van Eeden, zoals hij later in zijn Studies (Amsterdam, 1890; VW XXIII, p.183) vermeldt. In 19zo herinnert Van Eeden
zich een dergelijk tirade van M. uit mei 1886; hij
heeft dan al twee hoofdstukken voor een vroege versie van De kleineJohannes geschreven met de titels
`Pietje' en `Mietje' (vw xxiii, p. 595;• Jan Fontein,
Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901, Amsterdam, 1990, p. 175 - 176).
Zou M. hier een herinnering aan zijn (niet zeer geliefde) broer Pieter en zijn vrouw Maria Douwes
Dekker-Abrahamsz door het hoofd hebben gespeeld? In zijn brieven aan hen samen luidde de aanv.
Mietje
(bij
hef altijd %este' `of Waardel Pietje
en
9 januari 1854, vw XXIV, p. 557)-

waarvoor deze hem hartelijk bedankt (brief 2 augustus 1875, VW XVII, p. 762). Op 15 augustus schrijft M.
hem wederom een brief om hem te bedanken voor
zijn verdediging teen Van Vloten. Hi' stelt met
klem dat het niet waar is dat hij vrouw en kinderen
heeft verlaten (vw xvii,p. 778).

Pikol, handelsgewicht in Indie. Een pikol was verdeeld in honderd kati's = 61,7 kilogram.

Pincoffs, Lodewijk-,182.7-1911, zoon van Abraham
Levy Pincoffs (1783-1846) en Roosje Polak (1786/71828). Van 1849 tot 1879 was hij zakelijk en sociaal
actief; eind jaren'70 was zijn naam synoniem voor
`ondernemingsgeese. Hi' be on in 1849 een firma
met zijn zwager Henry (Polak) Kerdijk, die uitgroeide tot de Afrikaanse Handelsvereeniging. Hi' stichtte verder in 1872 De Rotterdamsche handelsvereeniging met een beginkapitaal van 15 miljoen
en besteedde 14 miljoen aan de modernisering van
de Rotterdamse havens. Hi' was betrokken bij De
Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij, de Rotterdamsche Bank, De Nederlandsche Amerikaan,
sche Stoomvaartmaatschappij de
eerste HBS, de
eerste ambachtsschool, de Koninklijke Nederlandschejachtclub en de Handelssocieteit. Hi' zat in verschillende raden(Rotterdamsche gemeenteraad, de
Provincials Staten van Zuid-Holland) en in de Eerste Kamer (1872).
In 1879 ging hij met root schandaal te gronde. Hi'
werd we ens valsheid in geschrifte en bedriegelijke
bankbreuk tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Hi' vluchtte naar New York, waar hij aanvankelijk
een sigarenwinkel dreef en later journalist werd.
Men zong destijds liedjes over hem. Een van die
liedjes luidde:
`Pinkhof hier en Pinkhof daar/Pinkhof is naar Londen/Van Londen naar Amerika/Ze hebben hem niet
gevonden'. In Zeeuws-Vlaanderen zong men: Pinchoffs is nu dood/Wij zullen hem aan be raven/
Vijftien achter 't lijk/En zestien om te dragen'.
`Geen Kamerlid heeft den vorigen minister van justitie ter verantwoording geroepen over 't weggoochelen van Pincoffs' schrijft M. op 5 november 1879
aanJ.H. de Haas (vw XX, p. 107).

Pigault-Lebrun, ps. van Pigault de l'Epinoy, Charles
A.G.,1753-1835, Frans schrijver van vele populaire
romans en toneelwerken. Zijn Oeuvres completes
(1822-1824) werden herhaaldelijk herdrukt. *De Sade

Pik, Willem-, 1853-1942, leraar Nederlands achtereenvolgens te Groningen, Leeuwarden en Utrecht. Samen met L. Leopold verzorgde hij in 1916 de elfde
(vermeerderde) druk van de Nederlandsche Letterkunde. Schrijvers en schrijfsters na i600 van D. de Groot, L.
Leopold en R.R. Rijkens. Verder publiceerde hij enkele bloemlezingen.
In juli 1875 stuurt hij M. in Wiesbaden een exemplaar van Onkruid onder de tarwe van "J. van Vloten,

Pino Post, Franciska-,1841-19o3, woonde tot 1865 bij
haar zuster Geertruida en haar zwager, "Jacques
Hotz. In 1865 verzorgde Tine in Brussel Franciska,
die een kind hadgekregen. Marie Anderson schrijft
in Uit Multatuli's leven (herdruk uit 1981, p. 22) dat
Hotz de vader was. Franciska trouwde in 1871 met
de toneelspeler Alex Faassen.
(Lit. J. Kortenhorst, Multatuli en Hotz, s.1.4965, p. 2730)

Piron, Alexis-0689-173, Frans dichter en tonedschrijver te Parijs, schreef epigrammen en blijspelen, waarin hij gewaagde uitspraken deed.
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In zijn verhandeling over "prostitutie (Idee 1071)
haalt M. een `pikante boutade' van Piron aan, die veel
waarheid bevat: 'Het is met cyfers te bewyzen dat Pirongelyk had.'. Deze reels luiden:
`«Bonsoir, monsieur!» «Bonsoir, madame!/Le commerce va-t-il bien fort?»/«Oh non, monsieur! Les honnétes femmes/Nous font aujourd'hui bien du tort!»'

PISUISSE — PLEITENBERG

M. noemt hem vaak, maar meestal terzijde. In Idee
790 merkt hi' fljntjes op: `Een present-exemplaar
van m'n Ideeen zou nuttig zyn voor Plato, die misschien de onkosten van z'n akademie-reis naar 't
mystiek Egypte had gespaard, indien hy wat eerder
geweten had dat de waarheid eenvoudig is.' (vw iv,
P . 511).

(Fr. «Goedenavond, mijnheer!» «Goedenavond, mevrouw!/Gaan de zaken goed?/o0 nee, mijnheer! Fatsoenlijke vrouwen/doen ons tegenwoordig flinke
concurrentie aan!») (vw vi, p. 719)

Pisuisse, Hendrik Lodewijk Frederik-0840-1907,
vanaf 1874 hoofdredacteur van de Mi ddelburgsche Courant. Hi' was een bewonderaar van M. Op 4 maart
1878 publiceerde hi' een verslag van M.'s voordracht
te Middelburg van 1 maart (Mi ddelburgsche Courant
van- maart
maart 1878; vw )(Ix, p. 244-255). Hi' schrijft
hierin onder meer: `Soms spreekt hi' langzaam, zijne woorden zoekend en we end; dan staat de gedachte, die hi' uitspreken wil, hem zeker duidelijk
voor dengeest, doch is hi' nog aan 't opsporen der
juiste woorden om aan deze voorstelling uitdrukking te geven (...) Dit alles levert een tafereel van
zeldzame belangwekkendheid op...'. Pisuisse
schreef verder een waarderend artikel over M. in Het
Leeskabinet (mei 1878, p. 141-160; vw )(Ix, p. 519-526),
waarin hi' op de *Havelaarzaak ingaat.

Pius Dc, (It. Pio Nono) 1792-1878, paus van 1846-1878,
verloor de Kerkelijke Staat, maar bereikte op geestelijk gebied zeer veel: hi' verkondigde in 1854 het
dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
en op het Vaticaans Concilie (1869/187o) de pauselijke onfeilbaarheid. M. noemt zijn `konsekwent geloot in de Divagatien: `Wys me tien liberalen van 't
gehalte des aartsbehouders Pio Nono, en de wereld
is ons!'(vw v, p. 337). "pauselijk onfeilbaarheid

Pizarro, Francisco-0475-1541, Spaans veroveraar van
het Inca-rijk (1531-1533). *Waarheid in legende
Place, Cyrille P.Th. la-, *La Place, Cyrille P.Th.
Planche, Jean Baptiste Gustave-, 1808-1857, letterkundige en criticus te Parijs, vanaf 1831 chroniqueur
van de Revue des Deux Mondes. Zijn kritieken zijn verzameld in de Portraits litteraires (1846-1849). Hi'
wordt door M. in Hee 733 (VW Iv, p. 457) en Idee 993
(vw vi, p. 239) genoemd als een voorbeeld voor andere recensenten.

Plato, 427-347 v.Chr., stamde uit een aanzienlijk
Atheensgeslacht. Ontwikkelde zich, als leerling van
Socrates, tot een van de belangrijkste filosofen uit
de oudheid. Hi' doceerde wijsbegeerte in een door
hem hemzelf opgerichte school, de Academie. Hi'
schreef vele belangrijke werken, waaronder de Dialogen.

Plautus, Titus Maccius-, 254-184 v.Chr., bekend Romeins blijspeldichter. In het naschrift bij De Bruid
daarboven vergelijkt M. zijn personage Frans met de
slaven uit de blijspelen van onder andere Plautus.
De vertrouwelijkheid waarmee deze slaven met hun
meesters omgaan is te vergelijken met de gemeenzaamheid tussen Frans en zijn meester, Karel van
Bergen. M. voegt er nog aan toe: 'Of ik dit goedkeur?
Zeker niet. Maarjuist omdat de «Bruid daarboven»
een ordinair stuk is, mag men het geen eisen stellen,
die 't verheffen zouden boven werken die voorgoed
door aan, en «school» gemaakt hebben.' (vw III, p.
544; cf. brief aan C. Vosmaer d.d. 14 oktober 1873, vw
XVI, p. 243).

Play, P.G.F. Le-, "LePlay, P.G.F.
Plebisciet, volksbesluit, volksstemming ter bekrachti in of afkeuring van een regeringsdaad. In de Millioenen-studien noemt M. "Napoleon iii, die door een
referendum tot keizer van Frankrijk werd gekozen,
`Keizer Plebisciet' (vw v,p. 61). *Samuel

Plettenberg, Alexander Leonard, baron van-08471903, studeerde aan de Polytechnische School te
Delft waarna hi'j jo urnalist bij Het Vaderland werd. In
1873 weigerde hi' een toost uit te brengen op de koning waardoor zijn positie bij Het V aderland onhoudbaar werd.
M. heeft Van Plettenberg waarschijnlijk voor het
eerst ontmoet bij een lezing van "J. van Vloten voor
het studentengezelschap Vrije Studie te Delft (23 oktober 1868). In een briefje aan de secretaris van dit
dispuut doet hi' op 12 november van dat jaar de
groeten aan 'Piet', een afkorting die hi' ook later
vaak zalgebruiken (vw xm, p. 217).
In 1870 bemiddelt Van Plettenberg voor M. bij de
Delftse uit ever *J. Waltman Jr. (vw xiv, p. 22). Volgens Mimi (Brieven ws ix, p. 32) gebeurde dit nadat
M. hem hierom verzocht had. In juni 1872 bezoekt
Van Plettenberg M. en Mimi in Wiesbaden. In een
brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga noemt M. hem
`Fideel, flink enprettig' (io juni 1872, vw xv, p. 25o).
Buiten medeweten van M. neemt Van Plettenberg
geld van de Multatuli-Commissie in ontvangst
("Multatuli-Commissie 3). In augustus 1872, komt M.
bij een bezoek van "G.L. Funke aan Wiesbaden te
weten dat Van Plettenberg ca. 9oo gulden namens
hemgeind heeft (vw xv, p. 301). Hoewel zeer verbolgen hierover, spreekt M. toch geen kwaad over Van
Pletterberg. Hi' vraagt hem in een kort briefje
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zijnen,1937, p. 361). Vol ens latere getuigenissen
schuld te bekennen, maar schrijft tevens dat hi'
moet het bezigen van dit woord echter twijfelachtig
hoopt dat de zaak niet `publiek' wordt (26 juli 1872,
genoemd worden (De waarheid over Multatuli en zijn gevw xv, p. 285-286). Als Van Plettenberg hem vervolzin door 'De Schoondochter', d.i. A.G. Douwes Dekgens aan het lijntje houdt en zelfs niet langskomt
ker-Post van Leggelo, 1939, p. 87-102 en E. Du
wanneer hi' in Wiesbaden is (mededeling van Mimi
Perron, Multatuli en de luizen. Opgenomen in Verzavan 23 augustus 1872, VW XV, p. 315, p. 318, p. 324)
meld W erk iv, Amsterdam, 1956, p. 556).
richt M. zijn correspondentie direct aan Waltman Jr.
(mededeling Mimi, vw xv, p. 341). In een brief aan
Funke bespreekt hi' op 21 september deze geschiede- Plutarchus, ca.50-izo, Grieks schrijver, laatste vertegenwoordiger van de hellinistische wereldbeschouverzoekthi'
Funke
nis met Van Plettenberg , maar
wing en stijl. Zijn werken kunnen onderverdeeld
hierover te zwijgen. Hi' heeft er verdriet van en
worden in de Ethica of Moralia en de P arallelle Biograspreekt over diens `vervloekte leegloopen' (vw xv, p.
phieen. In deze biografieen van Grieken en Romei359). Toch blijft hi' ook bij S.E.W. Roorda van Eysinnen ligt de nadruk op de persoonlijkheden; de histoga ongerust naar Van Plettenberg informeren als hi'
rischegebeurtenissen zijn hieraan ondergeschikt.
niet weet waar hi' uithangt (3 oktober 1872, vw xv,
Aan C. Vosmaer schrijft M. op 28 apri11874 dat hi'
p. 389). Op 24 oktober 1872 schrijft hi' Roorda van
Plutarchus kritisch leest in de vertaling van 'WasEysinga dat hi' nog niets van Van Plettenberg vernosenbergh & Bosscha' (d.i. De levens van doorluchtige
men heeft. Hi' vervolgt:
Grieken en Romeinen, onderlingvergeleeken. Opnieuw
`1k kan berekenen dat hy in 'n beroerde positie is, en
vertaald en opgehelderd door E. Wassenbergh en H.
wou dat ik hem helpen kon, maar dit is onmogelyk zoBosscha. Amsterdam, 1789-1809) en dat hi' ook in
lang hy niet oprecht is. Hy heeft slechte dingen gehet bezit is van een vertaling van Xylander (ps. van
daan. Welnu, nog houd ik hem niet voor slecht. Maar
Wilhelm Holzmann, 1532-1576, hoogleraar Grieks te
z'n zwakte leidt er toe het te worden. En voor alles: by
Heidelberg, verzorgde in 1624 de Latijnse vertaling
moet werken.' (vw xv, p. 427)
Plutarchi chronensis omniumqui exstant operum, 2 dln.)
In een (misschien nooit verzonden) brief van 20
(vw xvi, p. 528). In Idee 1277 noemt hi' de vertaling
maart 1873 aan M. bevestigt *Wertheim dat Van Pletvan Holzmann, die 'in effectief houtgebonden is'
tenberg de gelden, naar deze beweerde met M.'s toeen `koperen hoeken en sloten' heeft (vw VII, p. 645).
stemmingenomen
heeft. Wertheim deelt
,
opg
In Idee 310 levert M. commentaar op Plutarchus' lebovendien mee dat Van Plettenberg zich bereid
vensbeschrijving van *Socrates. Hi' noemt hem 'die
heeft verklaard die op 1 december te restitueren (vw
droge levensbeschryver' en spreekt zijn verbazing
xv, p. 687). Of dit ook gebeurd is, is niet bekend.
uit over het feit dat Plutarchusgeen woord van lof
Op 1 apri11875 is 'Alexander Leonard Baron van Pletlaat vallen over de `verbitterde rechters' van Socratenbergg
journalist
wonende te
, Jaren
oud
derti
tes. Hi'j concludeert daaruit:
Delft'getuige bij het huwelijk van M. en Mimi (vw
`II( denk dat Plutarchus liberaal was, en dat de rechXVII, p. 588).
ters behoudend waren, of omgekeerd, want in GrieIn haar uitgave van de brieven van M. ("Brieven van
kenland prees men nooit iemand die behoorde tot 'n
Multatuli 1 en 2) noemt Mimi Van Plettenberg
andere party.' (vw II, p. 501)
consequent A. of 'de heer A.'. Vol ens Meerkerk
*Alcibiades
(Multatuli, 2e druk 1912, P . 340), die bovendien beweert dat het hart van deze `adellijke jonkman verPoerwakarta, hoofdplaats van de residentie Krazuchtte naar mej. Hamminck Schepel', deed ze dit
wan g. Na zijn gedwongen verblijf te Padang, werd
om hem te sparen. De insinuatie dat Van PlettenDD. in 1845 in Poerwakarta benoemd tot tijdelijk
berg verliefd was op Mimi,
wordt overgenomen
ambtenaar. Hi' moest er de achterstallige adminidoor W.F. Hermans in De Raadselachtige Multatuli, (ze
stratie van de assistent-resident "J.H. Dickelman bijdruk 1987, p.175).
werken. In Poerwakarta schreef DD. zijn verlovingsbrieven aan Tine(vw viii, p. 457 e.v.). Op 18 mei
Plicht, In Idee 1186 legt dokter *Holsma aan Wouter
1846, 28 maanden na zijn schorsing door "Michiels,
uit dat deze zich de eerstkomende tien jaar moet bekreeg DD. weer een vaste aanstelling. Hi' werd cornpalen tot zijn `naastby-liggende plicht' en 'Ole gekmies in de residentie Bagelen ("Poerworedjo).
heid' uit zijn gedachten moet zetten. Holsma legt
(Lit. vw viii, P . 450 e.v.; P. van 't Veer, Het Leven van
verder uit:
Multatuli,1979, p. 176 e.v.) *Cleerens *Obdam "Teu`onmogelyke plicht is een plicht, en het jagen daarnisz
naar staat het vervullen van onze werkelyke plichten
in de weg' (vw vii, p. 275-277).
Poerworedjo, (Purworejo) hoofdplaats van de residentie Bagelen. Op 18 mei 1846 werd DD. er tot comPloert, 'Dekker was eenploert en deze hulde onwaarmies benoemd met een maandsalaris van f zoo. Op
dig!' zou Edu Douwes Dekker ("Edu) gezegd hebben
1 juni aanvaardde hi' zijn, naar hi' meende ondergein eengesprek met GOtze en Meersmans na de Haveschikte, betrekking. *Von Schmidt auf Altenstadt
laarherdenking van 1910 (Julius Pee, Multatuli en de
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was er resident. DD. werkte er aanvankelijk onder assistent-resident "F.N. Nieuwenhuijzen, later onder
"H.C. Bekking. In de maanden tussen het vertrek
van Nieuwenhuijzen en de aankomst van Bekking,
nam DD. het residentiesecretariaat waar. Hi'j deed
dit zogoed dat hij op voorstel van de resident een
gratificatie van zoo toegekend kreeg. Op 27 oktober 1848 ontving DD. het bericht van zijn benoeming tot secretaris, tevens vendumeester, van de
residentie *Menado.
(Lit. P. van 't Veer, Het levee van Multatuli,1979, p.
209-219)

Poesaka, "Max Havelaar
Podzie, M. heeft in zijn werk steeds onderscheid gemaakt tussen het schrijven van poezie en het labriceren' van "verzen. In een aantekening bij Idee 586
vat hij zijn ideeen daarover kort samen:
Vanneer zal men toch inzien dat 't rangschikken van
zinsneden op maat en rym, 'n armzalig kunstjen is,
dat met poezie, d.i. 't albegrypend samenvatten van alles wat er voor den mens valt waar te nemen, volstrekt
niets te maken heeft?' (vw iv, p. 682)
In Idee 513 zet hij enkele eigenschappen van poezie
op een rijtje. `(...) er is altyd waarheid in poezie (...) en
waarwy ze niet ontdekken, lit de schuld aan ons.
Het is een droogstoppels-uitvinding poezie te wantrouwen'. Hi' voegt daar nog aan toe: ' Gevoel, verbeelding en moed zyn onmisbare dryfveren ter aansporing van den man die weten wil. En daarom is wysbegeerte een met de poezie.' (vw iii, p. 2.57)
In een brief aan P.A. Tiele verdiept hij de betekenis
van deze laatste uitspraak, n.a.v. het lezen van Die
Leiden desjungen Werthers van *Goethe. `teen poezie
zonder wellust. Poezie, een metwysbegeerte, eischt
het volledig gebruik, de ongestoorde inwerking van alle
fakulteiten desgemoeds, dus ook van dien hoofdfactor in 't bewerktuigd Zyn, neen in alle stof, d.i. in alles. De zucht tot Utz zyn is identisch met bestaan.' (vw
XVIII, p. 55).
Over het `keurslyr van de poezie schrijft hij op 3o
augustus 1867 aan J. de Geer:
`Poezie heeft noch kamerjas, noch uniform noodig,
maar verkiest zy zich te binden, laat ze dan ook zorgen
dat de band haar niet hindere, en dat zy, met keurslyf
en al, door Mar magt vorm geeft aan 't corset, en «dat

POESAKA - POLEN

Polak, H.J.-,1844-1908, vanafi894 hoogleraar klassieke talen te Groningen, auteur van vele belangrijke
essays over de Nederlandse literatuur. In 1887 publiceerde Polak een 'In Memoriam' voor M. in de NRC (2
juni; herdrukt in zijn Studien, 1888; fragmenten
opgenomen in vw xxiv, p. 423-433). Hierin schrijft
hij dat M. bij zijn behandeling van maatschappij
enpolitiek allerminst een `sloper' genoemd kan
worden. Alleen op het gebied van de godsdienst
was hij een `radikaal sloper'. Oversteegen noemt
deze studie over M. 'de beste sedert die van Veth'
en beklemtoont dat Polak op M.'s werk - en dus
niet op diens leven - ingaat (Multatuli en de kritiek,
1970, p.18).

Poland, Theodorus-, 1795-1857, geb. te Alkmaar,
klom van soldaat op tot kolonel-titulair. Hi' nam
deel aan de veldtochten in Belie (1815), Tjeribon
(1818) en op Celebes (182.4). Verder streed hij in de
Java-oorlog (182.5-183o), de Padri-oorlog (1831-1834)
en was hij betrokken bij de expeditie naar Bali
(1849). Zijn Leven is beschreven door W.A. van Rees
in Toontje Poland (1867).
In een noot bij de Divagatien beweert M. dat Poland
zijn eigen naam met moeite schrijven kon. Wel
spreekt hij van de `grote verdiensten van dien hoofdofficier' (VW V, p. 363).

Polemiek, Polemiseren was M.'sgrote kracht. C. Busken Huet
werk inachtteNederland in dit opzicht beter dan M.'s *Pruisen en Nederland. Onder de
olemische stukken van M. rekent men verder wel
P
de 'Brief aan de Maatschappij tot Nut van den Javaan' ("Maatschappij tot Nut van den Javaan), de
`Brief aan de Koning' ("Aan den Koning 1-4) en "De

ze en Gods door Waterloo.
In de Ideeen 737-738 schrijft M. dat zijn polemieken
niet zozeer `schrijversfouten' betreffen, maar het
vergrijp tegen `gezond verstand,

stane richting' (vw iv,p.

karakter of voorge-

459-460). Hi' noemt in

deze Ideeen zijn eigen kritieken op "Zaalberg, "J.R.

Thorbecke, "Bosscha, *Guizot en "Muurling.
In mei 1956 schrijft Simon Vestdijk in Het Vrije Volk:
`De vader van onze polemiek is Multatuli. Dit echter
onder een belangrijk voorbehoud, want het mag dan
waar zijn, dat de schrijver van de Havelaar op dit gebied veel, zo niet alles heeft ontketend, hij was toch

het glad zitte,» zooals de dames zeggen. Wat beduidt

niet precies wat wij onder een polemist verstaan. Niet

een keurslyf, als 't niet gesnoerd is? Dan liever een

geheel ongelijk aan de Fransen, was hij te ideologisch,

kleed zonder taille.' (vw xi', p. 411).
Blijkens een verslag van M.'s voordracht op is februari te Amsterdam (Hard werken,198o, mei-juni; vw
xix, p. 116-130), is M. in deze lezing uitgebreid ingegaan op poezie. Het doel voor de dichter moet volgens hem zijn: `rijmen, in harmonie zijn'. "dichters
*rijmen *gedichten van Multatuli

Poiêtes, "parabelen

te politiek voor de echte literaire pennestrijd; hij richtte zich altijd tegen zaken, nooit tegen personen, tenzij
als symbool van een of ander - hij was, mag men zeggen, te grootscheeps om polemist pur sang te kunnen
zijn.'

Polen, een koninkrijk tot het land in de jaren

1772-

1795 verdeeld werd tussen Rusland, Oostenrijk en
Pruisen. Na de opstand tegen Rusland in maart 1863
werd de Poolse nationalist "Langiewicz dictator. In

POLITIEK — POOL

die tijd schreef M. aan Mimi, dat hi' wel naar Polen
zou willen gaan `om held te worden of zoo iets'
(brief van 16-17 maart 1863, vw xi, p. 113).
In Pruisen en Nederland drift M. de spot met Bosscha's
redenering dat koning Wilhelm van Pruisen zijn
deel van Polengenomen had om het evenwicht tussen de aangrenzende staten te behouden (vw iv, p.
3).
5

Politiek, *behouders en liberalen *democratie *derde
artij "J.R. Thorbecke
p
P011nitz, Carl L. vrijheer von, 1692-1775, avonturier
die aan verschillende hoven toe an vond. In 1740
was hi' voorlezer van Frederik de Grote. Hi' bekeerde zich driemaal tot het katholieke en tweemaal tot
het hervormdegeloof. Hi' publiceerde verschillende
Mémoires; zijn Mémoires pour servir et la histoire des
quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg
verschenenpostuum.
In Pruisen en Nederland haalt M. de Duitse vertaling
van laatstgenoemd werk, Memoiren zur Lebens- and Regierungsgeschichte der vier letzten Regenten des Preussischen Staates 4791), als een betrouwbare bron aan (vw
iv,p. 22).

Polynices, zoon van Oedipus en Iocaste, tweelingbroer van Eteocles, kreeg ruzie met zijn broer over
de regering, nadat zijn vader in ballingschap was gegaan. Polynices ging toen naar zijn schoonvader
Adrastus, die de tocht der Zeven tegen Thebe bewerkte. Beide broers sneuvelden in een onderling
tweegevecht. Vol ens de overlevering werden zij op
dezelfde brandstapel gelegd, maar scheidde de rook
zich en liet de as zich niet vermengen. M. spreekt
daarom van de twee als `scheikundigen na hun
dood' (Millioenen-studien, vw v, p. 61). In Pruisen en Nederland schrijft hi' over de broers:
`Is niet juist broeder- of verwantentwist, sedert Eteo-
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Pool, Carel S. van der-, 1813-1858, vertrok in 1836 als
soldaat naar Indie, klom op tot eerste luitenant
(1847) en werd in 1853 kapitein bij het twaalfde Batalon Infanterie. Hi' was commandant van het fort
Marlborough te Natal tijdens het verblijf van DD. aldaar(1842).
G. Stuiveling vermeldt in de biografische aantekeningen van vw viii (p. 695; bron: Officieren Stamboek
0.-I. leer. Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage) dat
Van der Pool kort voor zijn laatste bevordering veroordeeld was tot veertien dagen provoost `we ens
ongegrondheid en ligtvaardigheid in zijne gediende klagten, en schuldig aan verregaande oneerbiedi held'.
In een brief van 16 augustus 1863 (vw xi, p. 219) vermeldt DD. dat Van der Pool erbij was toen hi' het
hondje Sappho uit het water redde. Deze geschiedenis is te lezen in de Max Havelaar (vw I, p. 198).
Wanneer DD. overgeplaatst wordt, houden Van der
Pool en hi'j contact met elkaar (cf. brief van DD. aan
Tine d.d. 28 juni 185o, vw Ix, p. 97). Gedurende
DD. ' S verlof in Nederland, kwam ook Van der Pool
naar Europa. Van der Pool had twee kinderen van
een inlandse vrouw en zocht een tehuis voor hen.
Toen dit niet lukte, besloot hi' tijdens zijn verlof
per advertentie een geschikte echtgenote te zoeken.
DD. zou de brieven voor hem ontvangen, openen en
na aan of het geschikte kandidates waren (Brieven
WB II, p. 133). Uit enkele brieven aan Van der Pool
(waarschijnlijk juni 1854, vw ix, P . 344'349) blijkt
dat DD., onder de naam Holm (naam van een van de
uit
personages uit *De Bruid daarbaven), er ook op
trok om met de kandidates kennis te maken (*Elise
van der Meyde). Hi' noemde zijn verslagen hierover
`Bulletins van het tooneel des oorlogs'.
Van der Pool keerde in apri11855 ongehuwd naar
indie terug. Later is hi' met de handschoen gehuwd,
maar toen de dame in kwestie in Indie arriveerde,
was Van der Pool reeds overleden.

des en Polynices, de kwaadaardigste onder de twisten?' (vw Iv, p.17)

Pompei en Herculaneum, twee steden aan de voet
van de Vesuvius die in79 n.Chr. door lava bedolven
werden. In 1748 heeft men een begin gemaakt met
het opgraven van deze steden.
De studie van de onderwerpen of voorwerpen zelf is
beter dan de diepste studie uit boeken, aldus M. in
Idee 250. Hi' eindigt dit Idee met de opmerking:
`Pompeii en Herculaneum zyn de enig-ware boeken
over de zeden der Romeinen.'(vw ii, p. 461).

Ponson du Terrail, Pierre A. burggraaf de-0.8291871, Frans schrijver van een root aantal populaire
romanfeuilletons, zoals Les bohtmes de P aris (7 dln.,
1864) en Les drames de Paris (3 dln., 1865). Hij is den
van vroegste `keukenroman'-schrijvers, aldus A.
Winkler Prins' Geillustreerde Encyclopaedic (2e druk,
1886). "Feval

Pool, Frederik Hendrik Arend-, 1846-192o, zwager
van M. echtgenoot van Mimi's zuster Frederique.
Hi' was getuige bij het huwelijk van M. en Mimi in
1875. Hi' was toen 29 jaar en als officier van administratie bij de Marine gevestigd te Schiedam (vw xvii,
in levensmiddelen
p. 588). Later werd hi'rikant
fab
in Amsterdam. Ini881bezocht hi' M. die in Amsterdam was voor een lezingentournee (brief van M. aan
p. 53;
Mimi d.d. 12 januari 1881, vw xxi,
• cf. brief van
G.L. Funke aan M. d.d. 19 juni 1884 vw xxi, P . 343).
In juli 1884 bezocht Pool met zijn gezin M. en Mimi
in Nieder-Ingelheim ,
waarbij het tot een scene met
de meegereisde *Christina Bremer-Snelleman en
haar man kwam(brief van M. aan R.J.A. Kallenberg
van den Bosch d.d. 18 juli 1884, vw )ociii, p. 188).
, 1798-1854, arts te Amsterdam. Verklaarde
Pool, G..J
op 16 apri11854 dat DD. Teed aan `zenuwaandoeningen, ten gevolge van een nog niet volkomen her-
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steld leverlijden'. Hi' raadde daarom aan DD. ' S verlof te verlengen (geneeskundige verklaring, vw ix,
p. 341). Pool was verder voorzitter van het kapittel
Concordia Vincit Animos van de vrijmetselaars in
Amsterdam("vrijmetselarij).

Poolman, Willem-, 1810-1873, vertrok in 1832 naar
Java als klerk van de Nederlandsche Handelmaatschappij. Hi' klom op tot lid van de factorij te Batavia en bleef tot 1859 in Indie. Teruggekeerd in
Nederland vestigde hij zich eerst in Gouda en later
in Den Haag. Hi' werd in 1863 directeur van de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
en richtte de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij op. Verder was hij voorzitter van het bestuur van de Indische Stoomvaartmaatschappij en
commissaris van de Nederlands-Indische Handelsbank.
M. ontmoette Poolman injuni 1860 te Brussel en
reisde met hem naar Rotterdam. Op 15 ni
ju 1860
schrijft M. aan Tine dat Poolman en een zekere Blanckenhagen hem hadden aangesproken. Tat zou
nietgebeurd zijn voor de Max Havelaar.' (vw x, p.
2.48). Op de boot spraken ze elkaar weer. M. schrijft
hierover op 17 juni 1860 aan J. van Lennep, dat Poolman hem een compliment had gemaakt over de Max
Havelaar. Zijn dochter had erom gehuild. De houding van Poolman had hem geergerd: `Hi' meende 't
goed met mij, alles zou goed gaan mits ik maar luisterde naar raad van hem, die zooveel ondervinding
had.'. Verder schrijft hij:
qiij heeft als velen de tic om op en neer te loopen dat
staat zeeofficierachtig, men heeft een faux-air wachtkommandant, — maar ik kan er niet tegen. En toch
liep ik ma. Ben ik nu misselijk geworden van dat gedurig wenden in zoo'n kort bestek of was 't mijn te-

POOLMAN — POPERING

Poolsche koffiehuis, Het-, *hotel 6
Poot, Hubert Comeliszoon-, Abtswoude 1689 Delft 1733, Nederlands dichter. Aanvankelijk was
hij landbouwer, maar hij vertrok in 1723 naar Delft
om zichgeheel aan het dichterschap te aan widen.
Daar kwam hij in contact met verkeerd gezelschap,
een jaar later keerde hij terug naar zijn dorp.
Hi' werd vooral bekend om zijn gedichten over het
landleven. Onder de titel 'Hubert Kornelisz. Poot'
schreef "C. Busken Huet een biografie van Poot (Litterarische F antaskn en Kritieken, dl. I, 1873, p. 75-106).
Het is, aldus M. in Idee 1197a (vw vii, p. 312), betreurenswaardig dat "C. Busken Huet zijn kritisch talent soms besteedt aan `zaken die zoveel ingespannen studiegeenszins verdienen'. In een brief aan
D.R. Mansholt van 24 februari 1885 schrijft hij dat
`derymelaar Poot - men noemt hem brutaalweg 'n
dichter! -' de `valschepoezie van stadslui' navolgde
(VW xxiii,p. 305-306).

Pope, Alexander-, 1688-1744, Engels dichter en vertaler van de Ili as. Zijn bekendste werk, het leerdicht Essay on Man, verscheen anoniem in 1733.
In Idee 117 schrijft M. dat hij het er niet mee eens is
dat deprins van Oranje `zyn beroep van koning
leert als inspecteur van de kavallerie'. De Nederlanders zijn immers een ' yolk van paarden, noch paardenvolk'. Deprins kan meer leren uit boeken als
Essay on Man (M. schrijft `men'; vw ii, p. 337).

Po ink, J.W.-, onderwijzer te Winterswijk. In 1883
werd hij voor 14 dagen geschorst, omdat hij gesprohad over de `verderfelijke aflaathandel' van "J.
Tetzel, de aflaatprediker die voor *Luther de aanleiding vormde voor hetplaatsen van zijn 95 stellin-

ken

ruggehouden verdriet dat mij de maag inkneep? toen

gen. De vereniging De Dageraad kwam bij de

ik tot rust kwam, gaf ik over. — (...) ik heb hem niet

Tweede Kamer in verzet teen
g
dit vonnis, dat was

(vw
254-255)
M. reageert verontwaardigd wanneer blijkt dat ook
Poolman het verhaalgelooft dat "Duymaer van
Twist hem en zijn gezin die winter onderhouden
zou hebben. Naar aanleiding van dit gesprek
schrijft hij onmiddellijk een brief aan Van Lennep
waarin hij het concept van een brief aan Duymaer
van Twist bijvoegt. Uit deze conceptbrief blijkt dat
hij de vijftig gulden die Duymaer van Twist hem
hadgegeven, alleen had aangenomen om de brieven
van zijn vrouw van het postkantoor te kunnen halen(16 juni 1860, vw x, p. 250-253).
Poolman schrijft M. op 16 juni 1860 een brief waarin
hij hem aanraadt zich nistig te houden:
over boord gegooid, schoon de leuning laag was.'

X, p.

`GU zult het met bezadigdheid verder brengen dan
met die woeste opwellingen van een wrokkend gemoed. (...) Ik wensch dat 't iedereen goed gaat en
wensch ook u een beter lot toe, maar naar mijn inzien
zal den weg dien gij inslaat daar niet heen leiden.' (vw
x, p. 253)

uitgesproken door minister Pijnacker Hordijk. In
het adres (opgenomen in De Dageraad van mei 1883)
wordt aangetoond dat in katholieke leerboeken de
handelwijze van Tetzel veroordeeld wordt. Verder
schrijft De Dageraad dat de minister zich schuldig
heeftgemaakt aan ogendienst jegens de ultramontanen in Winterswijk. In een brief aan H.C. Muller
van 22 augustus 1883 schrijft M. dat het stuk in De
Dageraad 'best' geschreven is, maar dat men de
hoofdzaak uit het oog verloren heeft, namelijk dat
de onderwijswet zelf een `onding' is. Hi' meent verder dat Po ink `nogalflauwtjes party trok voor Luther, 'flauwer dan hy eigenlyk tegenover de
protestanten kan verantwoorden'. En 'hy spaarde
de katholieken door niet hun kerk, doch de misbruiken in die kerk te laken. Maar, eilieve, wat is dat voor
'n wet die zulke kwestien kan in 't leven roepen?'
(vw mai, p. 718). Op 14 mei 1884 komt M. terug op de
zaak Po ink in een brief aan J.M. Haspels. Hi'
maakt zich kwaad over het `geknoei met onderwyswetten' en schrijft vervolgens over Po ink:
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PORCIA — PORTRETTEN

`Wel, 't spyt me dat de man niet zwaarder gestraft is.
Dan ware de zotterny der wet nog beter in 't oog gevallen. (...) Dat yolk heeft nu wat het verdient, en heeft
ongelyk als 't over de straf van Poppink klaagt. Men
wil immersgeen vryheid van onderwys. Waarom zich
dan te verwonderen als er blykt dat het onderwys niet
vry is?' (vw XXIII, p. 150)
Porcia, ca.95-42 v.Chr., vrouw van Marcus Junius
Brutus ("Brutus 2), de moordenaar van Julius Caesar. Zij steunde haar man in zijn streven de Republiek te beschermen. Toen deze zich in zijn zwaard
stortte, vol de zij hem in de dood. *Arria
Portefeuille, De-, 'Kunst- en Letterbode', tijdschrift
van *Taco de Beer, verscheen van 1879 tot 1895. De
Beer vroeg in 1881 een `levensberiche van M. voor de
Illustrierte Konversations-Lexikon der Gegenwart ("F.A.
Spamer). M. schrijft hierover aan zijn vriend N.
Braunius Oeberius:
`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 ter korrectie. Ik heb er weer zooveel
scherpte tusschengevoegd, (uitvloeisel van m'n stemming!) dat ik nu twyfel of hy 't in z'n onnoozele oPortefeuille»plaatsen zal.' (19 juni 1881, vw xxi, p. 339)
Het zeer ironische `Levensberiche werd uiteindelijk
met toestemming van M. op 25 njuni i De P ortefeuille
Om, p. 316-322 en p. 347-351) gepubliceerd en gaf
aanleiding tot enige polemiek. M. schrijft in dit 'Leom een indruk te
vensbericht' onder meer dat hi'j,
krijgen van zo'n artikel in een lexikon, het lemma
Cremer heeft opgezocht in de bloemlezing van De
Keyser. Hi' beweert vervolgens dat Cremer zelf de
inlichtingen heeft verschaft `om den lezer zyner novellen behoorlyk te doordringen van eerbied voor
iemand die od voor as zeggen kan' en maakt het bericht belachelijk.
Tegen deze bewering komt de redacteur van Het
Nieuws van den Dag, *De Veer, in het geweer. Hi' beschuldigt M. van laf, onbezonnen, of gemeen gedrag
omdat hi'j niet kan bewijzen dat Cremer inderdaad
zelf de bouwstoffen voor zijn levensbeschrijving geleverd heeft.
Eenpaar dagen later trekt De Veer zijn beschuldiging in, ongetwijfeld op aandrang van de directeur
van het blad, *G.L. Funke, uit ever en vriend van M.
M. was aanvankelijk van plan de redacteur tot een
duel uit te dagen, maar reageerde uiteindelijk met
een kort stuk in De Portefeuille (9 juli 1884 vw XXI, p.
378-379), waarin hi' aankondigt dat zijn vriend "Valette zich met het antwoord op de aanval zal belasten. Dit antwoord werdgepubliceerd in De Portefeuille van 23 juli 1881 (vw xxi, p. 386-39o).
In maart 1887 verscheen een Multatuli-nummer
van De P ortefeuille met artikelen van Taco de Beer,
Henri A. Lesturgeon en onuitgegeven fragmenten

uit een brief van 1 mei 1883 van M. (vw xxii, p.593604)Portretten, verkoop van-, Al in 1860 vatte M. het
plan op van een foto een aantal litho's te laten maken voor de verkoop (brief aan Tine d.d. z8 augustus
186o, vw x, p. 297). Er werd een portret vervaardigd
in Brussel, waarover M. zeer ontevreden is. Dit blijkt
uit een brief aan Tine d.d. z8 september 186o, waarin hi' schrijft:
`het portret is veel te mooi en te jong. Nu heeft het net
den schijn of ik mij daarin flatteren wil. En ik zeif
vind ook dat het eigenlijk niet lijkt'. (vw x, p. 321)
In dezelfde brief oppert hi' het plan een nieuwe foto
te laten maken, maar nu verkleed als Sjaalman. Hi'
wil dan beideportretten in de handel brengen, het
eerste als `Havelaar-ortree
p
en het tweede dus als
`Sjaalman-portree. De uitgevers "Nijgh en "Thieme
achtten hetplan echter niet haalbaar. Mimi veronderstelt in haar brievenuitgave dat de portretten
vernietigd zijn: zij heeft er zelf nooit een gezien
(Brieven WB iv, p. 134).
In 1865 probeerde M. het opnieuw toen hi' met plannen rondliep om een eigen dagblad op te richten.
Een advertentie in de Amsterdamsche Courant van9 februari 1865 (vw xi, p. 452) kondigt dit voornemen
aan. In deze advertentie wordt tevens melding gemaakt van de verkoop van M.'s portret, die nodig is
om het benodigde kapitaal voor de oprichting van
een dagblad bijeen te krijgen. M. zal de portretten
voorzien van een `eigenhandig geschreven spreuk
uit een zijner werken'. Een lithografie kosttef io,-,
een foto f 5o,-. Het portret was gemaakt door Cesar
Mitkiewicz. In de winkel van "d'Ablaing van Giessenburg wordt een apart loket getimmerd, waar de
schrijver de portretten van teksten kan voorzien. De
verspreiding ervan via boekverkopers viel teen en
er kwamen nauwelijks klanten aan het loket (brief
van M. aanJ.C.P. Hotz, vw xi, P . 450). Mitkiewicz
stuurde de deurwaarder op M. of (28 apri11865, vw
xi,p. 481-482).
In 1871 ging het restant van deze portretten over in
handen van uit ever G.L. Funke. In 1875 bracht hi'
deze een litho van Alleb6 in de handel (vw
voorf 150
,
xvii,p. 733). Onder het ps. Flanor schrijft C. Vosmaer over ditportret in De Nederlandsche Spectator van
19 juni 1875: `Allebe heeft het portret van Douwes
Dekker zeer edel opgevat. De levendig ter zij gekeerde kop, bijna geheel profiel, is geklealiseerd in die
mate die noodig is.' (vw xvii, p. 738). Ook deze verkoop draaide op een fiasco uit, getuige M.'s brief aan
Funke d.d.31 augustus 1875 (vw xvii, p. 788). In een
brief aan zijn neef E. Douwes Dekker d.d. 17 februari 1881geeft M. zijn mening over het Allebd-portret:
`De litho r. naar de teekening van prof Allebe is
naar 'n bustegedaan. Ze is dan ook te akademisch'
(vw xxi,p.162).
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Portretten van Multatuli,
1.Het waarschijnlijk oudste portret van M. is uit
1853, toen M. 33 jaar was. W.F. Hermans heeft aangetoond dat de authenticiteit van ditportret niet onaststaat.
omstotelijk
v
Er zijn 7 foto's van M. die onbetwistbaar authentiek
zijn. Op de oudste afbeelding is M. 42 jaar, op de
laatste is hi'j 55 jaar.
2. Uit 1862, door LOwenstamm te Amsterdam, het
z.g.n. Sjaalmanportret.
3
. Uit 1864, door Severin te Brussel.
4. Uit 1864, door Cesar Mitkiewicz te Brussel ("portretten, verkoop van).
. Uit 1864, door Boussod & Valadon te Brussel. In
5
1875 vevaardigde *August Allebe een litho naar dit
portret, die door G.L. Funke te koop werd aan oden.
6. Uit 1875, door Wegner en Mottu te Amsterdam.
. Uit 1875, door Wegner en Mottu te Amsterdam.
7
8. Uit 1875, door Wegner en Mottu te Amsterdam.
(Lit. E. du Perron `Multatuli's portretten' in Verzameld Werk, Amsterdam, 1956, dl. iv, p. 656-678; W.F.
Hermans, `Multatuli'sportretten' in: Over Multatuli,
1978, nr. 1, p. 3-12, herdrukt in W.F. Hermans, De
raadselachtige Multatuli, ze druk 1987, p. 268-272)

PORTRETTEN — POST

woont, en Eufrozyne, die met haar moeder in de
stad leeft. Het landleven wordt in het boek verheerlijkt. Het boek maakte rote opgang: in 1792 verscheen reeds een vierde druk.
In Idee 1073 brengt M. dit boek, waarvan hi' de auteur niet kent, ter sprake als `tegenstelling, en juist
om de walglykheid van gemaakte pudeur en van de
daaruit voortvloeiende liederlykheid te doen uitkomen':
`Hoe dit zy, ik heb reden om te veronderstellen dat de
onbekende schryfster van o't Land, in brieven» wel in
staat zou geweest zyn iets goeds te leveren, als ze maar
niet aan den leiband der «school» van haar tyd had gelopen. Al die bladzyden rieken naar *Uilkens en "Martinet.'

noemt het boek verder 4 damesachtig fatsoenlyk'.
Een regel heeft hem bijzonder getroffen:
Hij

`De schryfster laat zich 'n opmerking ontsnappen, die
– in verband gebracht met zeden en vooroordeel – getuigenis geeft van ongewone gemoedsreinheid.
Dddraan alleen immers kunnen we het toeschryven,
dat ze zich de erkentenis laat ontvallen: het paren der
vogeltj es met zoveel genoegen te hebben aanschouwd!
Ziedaar natuur! Natuur van die vogeltjes, ja, maar ook
en vooral van de «vriendin» die slechts meende «het
Lanth te beschryven, en in dat éne woord zo allerliefst

Post, David-,1844-1925, modern theoloog, was aan-

zichzelf beschreef. De oprechtheid die hier voor den

vankelijk onderwijzer maar besloot in 1869 theologie te gaan studeren aan de Universiteit van Leiden.
Hij werd in 1874 predikant te Oudeschild op Texel,
in 1878 te Wijdenes en in 1879 te Hoorn, waar hi' tot
zijn emeritaat in 1914 bleef.

Over het boek vermeldt hi' verder dat het voor-

In november 1872 plaatst Post een open brief aan M.

woord hem niet beviel (vw vi, p. 722 - 723).

het Leidse studentenblad Vox Studiosorum, waarin
hi' onder meer opkomt voor de moderne theologen
en het door M. verguisde Nederlandse yolk. Hij vergelijkt hierbij M. met de En else auteur Theodor Edward Hook(1788-1841). M. nam de brief op in de
vierde bundel van zijn Ideeen (Idee 996, vw vi, p. 246255). Hij schrijft dat hi' deze aanval wel kan waarderen omdat Post hem openlijk bekritiseerde, `zich
[daarbij] blootstellende aan de scherpte van m'n antwoord'. Bovendien heeft hi'j M. een overdruk van het
stukgestuurd. In een uitvoerige brief aan Post van
22 november 1872 schrijft M. het jammer te vinden
dat Post zijn `verve' en talent gebruikt voor de verdedi in van de moderne richting binnen de theologie. De brief is, volgens Mimi niet verzonden (vw
xv, p- 454).

dag treedt, is om te kussen. Om dien regel vergeeft
men 't boek, dat

juist door z'n allerdeftigsten toon de

waarde van deze onwillekeurige natuurlykheid te
meer doet uitkomen.'

in

Post Nubila Lux, (Lat. na wolken licht) onafhankelijke vrijmetselaarsloge te Amsterdam, opgericht in
1849 door M.S. Polak i.s.m. "F.C. Giinst, "d'Ablaing
van Giessenburg, Westermann en Van Rensen. Post

Nubila Lux baseerde zich, in tegenstelling tot de andere, erkende, vrijmetselaarsloges, niet op een `positief christelijke grondslag'. Een aantal leden van de
loge was in 1855 betrokken bij de oprichting van het
tijdschrift De Dageraad.
In een brief aan. Waltman Jr. d.d. 9 november 1875
spreekt M. van `pedante leege nieuwlichtery van
«Post nubila Lux»'(vw xvill, p. 77). Op 18 november
1885 schrijft hi' aan R.J.A. Kallenberg:
`voor zeer veel jaren – ik denk in 6z, 63, heb ik eens de
vergadering van P.N.L. bygewoond. Toen fungeerde

D r Polak, de toenmalige redacteur van 't Handels- en

Post, Elisabeth Maria-, 1755-1812, Nederlands dichteres enprozaIst. In 1788 publiceerde zij anoniem de
briefroman Het Land, in brieven, waarvoor de dominee-dichter "Ahasverus van den Berg het voorwoord
schreef. In 1794 trouwde ze met J.L. Overdorp, predikant in Noordwijk en vanaf 18o7 in Epe. In hetzelfde jaar verscheen van haar hand Gezangen der Liefde.
Het Land, in brieven beschrijft de relatie tussen Emilia, die haar verloofde verloor en alleen op het land

Effectenblad als voorzittend meester M. Het was om
misselyk te worden. De Br. hadden 'n paar dozyn frasen van Kant, Leibnitz, Spinoza e.d. van buiten geleerd – niet eens altyd korrekt! – en daarmee sloegen
ze elkaar om de oren dat het 'n lust was! Nog eens: misselyk!' (vw xxm, Ix 498; cf. brief aan Kallenberg van
den Bosch d.d. 8 januari 1886, vw xxm, p. 542 en brief
aan T.H. de Beer d.d. 28 januari 1886, vw xxm, p. 561).

POSTHUMUS – PRAATBRIEF

Posthumus, Rinse-, 179o-1859, Fries predikant en
auteur. In 1847 verscheen Levensgeschiedenis van Makatai-Meshekia-Kiak of Zwarte Havik (Leeuwarden), vertaald uit het Engels en bewerkt door Posthumus. In
zijnJapanse Gesprekken noemt M. dit boek zeer belangrijk. Men kan er uit leren dat 'nog voor zestig jaren in Noord-Amerika de kuisheid, in beschaafdhongerlydenden zin, niet bekend was'. Daar werd
een meisje met een onecht kind niet verstoten, 'de
ketel is altyd over 't vuur om hen te voeden' (vw III,
p. 2,3-24).
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gemeenHandelsblad verneemt dat Pot Teter Tine
weer ondersteunt(mededeling van Mimi van december 1870, vw xiv, p. 269). Tot aan het eind van
Naar leven blijft Potgieter Tine geld sturen. Na haar
overlijden in 1874 stuurt Edu een telegram aan Potgieter, waarin hi' tevens om geld vraagt (13 september 1874, vw xvi, p. 715).
Brieven van Tine aan Pot Teter waarin zij herhaaldelijk haar dankbaarheid betuigt en verslag doet
van de vorderingen van de kinderen, zijn opgenomen in vw xi-xvi.

Al

Potvin, Charles-0818-19oz, Belgisch auteur, hooglePostkantoor, In Idee4511egt M. uit dat het gebrek
raar in de letterkunde en later conservator van het
aan eerbied voor de Overheid te wijten is aan het
Museum Wiertz in Brussel. M. leerde hem waarwanbestuur van de ministers. Als voorbeeld noemt
schijnlijk in 1864 in Brussel kennen, getuige zijn
hi' het slecht georganiseerde postwezen: het Iranbrief aan d'Ablaing van Giessenburg d.d. 8 oktober
keerraampjen' is' door'nn scharniergleufintweeen
1864, waarin hi' meldt dat Potvin hem aan een ac(...) gedeeld, om toch vooral den spoed te verhindecept heeft geholpen om een Franse vertaling van de
ren, die bevorderd worden zou door 't eenvoudig
Max Havelaar te kunnen bekostigen (vw xi, p. 393wegstryken van terugbetaalde pasmunt. Men is nu
genoodzaakt stuk voor stuk op te nemen'. Ook
394) . Ook in de daarop volgende tijd staat hi' M. en
Tine in financiele zaken bij.
meent M. dat depostbeambte aan het loket een stoel
In de Revue de Belgique (opgericht door Potvin) van 15
zou moeten krijgen: `Zoals 't nu geregeld is, doet de
juli 1869 verschijnt, waarschijnlijk van de hand van
man z'n dienst lopende, en legt geheel onnodig alle
Potvin, een uitgebreide bespreking van de Max Havedagen enige uren gaans af. (...) Hy is langer op de
laar en *Mix Batel ou la Hollande dJava van j.F. Babut
been dan de briefbestellers zelf, die toch op to en gedu Mares.
huurd zyn' (VW III, p. 134). In een noot hierbij stelt
hi' voor de verkoop van postzegels op het postkanPouyer-Quertier, Augustin Thomas-0820-1891,
toor of te schaffen om tijd te besparen en de rijen
Frans minister van Financier onder Thiers, die onvoor de loketten niet onnodig lang te maken. De
der meer onderhandelde over de herstelbetalingen
postzegels zouden niet langer op het postkantoor,
na de Frans-Duitse oorlog.
maar in de winkels verkocht moeten worden. Een
In een aantekening bij Idee 451 gaat M. uitgebreid in
root voordeel hiervan is dat men dan ook 's avonds
g
op de, naar zijn idee, misdadige financiele praktijen op zondag `zegeltjes' kan kopen (vw III, p. 402).
ken van deze minister. Hi' zou zijn land meer schade hebben berokkend dan de `onnozele CommuPotgieter, Everhardus Johannes-, Zwolle 1808 –
nards' (vw in, p. 387-390; *Commune van Parijs).
Amsterdam 1875, Nederlands dichter, prozaIst en
lanvier de la Motte *Thiers
criticus. Sedert 1833 handelaar te Amsterdam. Verder was hi'j redacteur van het onder andere door
Praag, Vrede van-, maakte in 1866 een einde aan de
hem opgerichte tijdschrift *De Gids (1837). Sedert
oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk. Oostenrijk
1862 was hi'j bevriend met "C. Busken Huet.
moest daarbij de Duitse Bond verlaten, Hannover,
Pot Teter die geen liefhebber van M.'s werken was,
Hessen ("Hessen 2), Nassau en *Frankfurt werden
liet zich in 1866 door Busken Huet overhalen om
bij Pruisen ingelijfd. De Vrede van Praag wordt door
Tine ("Everdina Huberta van Wijnbergen) financieel
M. ter sprake gebracht in Pruisen en Nederland (vw iv,
te steunen, zodat zij met haar kinderen Edu en Nonnie naar Italie kon vertrekken. Mimi vermeldt dat
I). 34). "Sleeswij k
Tine in Italie aanvankelijkf 5o,- per maand van Potgieter ontving, vanaf januari 1867 tot haar terugkeer Praatbrief, vroeger de term voor een opstel in de
geest van de roman in brieven, d.i. vol ontboezeminbij M. in februari 1869 werd dit bedrag verhoogd tot
g
en, beschouwingen, uitweidingen op het gebied
Iwo,- (Brieven WB vin, p. zoi). Pot Teter zorgde ook
van zedenleer, wijsbegeerte enz. M. heeft er vele gevoor de verzending van geld van anderen. Zo stuurschreven. Een voorbeeld is de brief aan zijn broer
de hi' bijv. in 1867f 25,- van R.J.A. Kallenberg van
den Bosch naar Tine (cf. brief van Kallenberg van
Pieter van 15 januari 1851 (vw ix, p.104-112), waarin
den Bosch aan Pot Teter d.d. 22 februari 1867, vw
hi' uitvoerig verslag uitbrengt van zijn werkzaamxii, p. 9o). Wanneer Tine in 70
juni 18 na de mislukte
heden in Menado. De belangrijkste `praatbrief is
zijn "'Brief aan A.C. Kruseman'. Vol ens Saks
*menage a trois wederom naar Italie vertrekt, roept
zij de hulp van Pot Teter in (brief van 25 juli 1870,
(Eduard Douwes Dekker. Zijn jeugd en Indischejaren (Rotvw xiv, p. 154 - 155). M. – door Tine onwetend gelaten
terdam, 1937, p. 155) is de praatbrief de elementaire
van deze hulp – is zeer gegriefd wanneer hi' uit het
vorm van het Multatuliaanseproza.
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PRE - PROCRUSTES

Prd aux clercs, (Fr. (verzamel)weide van de intellectuden) titel van een in de negentiende eeuw vaak gespeelde komische opera uit 1822 van L.J.F. Herold
(1791-1833). In Pruisen en Nederland noemt M. de Nederlanden ironisch 'die pre aux clercs van Europa' (vw
49).
IV,).

Prince Beige, Au-, *Au Prince Beige

Priesters, truffels en speelbanken, titel van een
hoofdstuk uit de Millioenen-studien, waarin M. de
versregel 'Les prétres ne sont point ce qu'un vain
peuple pense' (Fr. De priesters zijn niet wat een oppervlakkig yolk wel denkt) aanhaalt en toeschrijft
aan Tartuffe, personage uit *Molieres gelijknamige
blijspel (vw v, p. 205). In werkelijkheid is deze versreel afkomstig uit Voltaires toneelstuk Oedipe (vw
xx, p. 283 en niet uit Mahomet, zoals eerder vermeld
werd in vw XIV, p. 319, xv, p. 503 en XVI, p. 527).
Het hoofdstuk opent met de mededeling dat Lodewijk xviii op dieet moest en van de dokter geen truffels meer mocht eten. Lodewijk wist niet wat hi'
hierop ze en moest en citeerde daarom Moliere
'en diens armen Tartuffe: les truffes'. M. merkt hierna op dat ook speelbanken niet zijn 'cc qu'un vain
peuple pense' (vw v, p. 205). Hi' haalt deze versregel
nog enkele keren aan, bijv. in een brief aan J.H. de
Haas d.d. 31 januari 1880, waarin hi klaagt over de
drukte rondom zijn voordrachten: 'Die voordrachten zyn niet: «ce qu'un vain peuple pense!»' (vw xx,

Proces,
1.inzake het kopijrecht van de Max Havelaar. "J. van
Lennep
2. inzake de oorvijg die M. op 1 december 1865 uitdeelde in de Salon des Varidtds. *de klap

Principes, Idee 933 luidt: `Principes heb ik niet' (vw
vi, p.114). In het volgende Idee verwijst M. voor argumentatie naar de Ideeen loo (vw n, p. 331) en 303 (vw
II, p. 494). In Idee loo schrijft hi': `Waar ge een individu hoort spreken over principes... wees voorzichti g.' Idee 3o3 luidt: `Principes zyn din en die men
Predestinatie, "Arminianen *Bredero
ebruikt om iets onaangenaams na te laten.' In Idee
g
schrijft hi' dat hi' beter had kunnen stellen:
934
Prescott, William Hickling-,1796-1859, Amerikaans
`principes zyn laaghartige voorwendsels ter plichtgeschiedschrijver die met zijn eerste werk, History of
verzaking'. 'De bestgedragen principes zyn vrouw
Ferdinand and Isabella 4838), direct grote bekendheid
en ldnderen', aldus vervolgt hi' in Idee 935 (vw vi, p.
verwierf. Hi' schreef later onder meer de werken Hisn5), om in Idee 936 te besluiten met: 'Nederland is
tory of the conquest of Mexico (3 dln., 1843), History of the
volprincipes.' (vw vi, p.116).
reign ofPhilip II of Spain (onvoltooid, 3 dln., 18531858) en The life of Charles v after his abdication (1857).
Prins, In de Woutergeschiedenis wordt in de beschrij"(Geschied)schrij vers "Macaulay
ving van Napoleons bezoek aan de schouwburg,
melding gemaakt van de aanwezigheid van prinsen,
Preston, *Brasseur de Preston, Le
`die dne ook, wiens vader herbergier was, en die zich
zograppig kleedde' (Idee 1178, vw vii, p. 243). BePriapisme, aanhoudende hinderlijke erectie van de
doeld wordtJoachim Murat (1767-1815), adjudant
penis door een ziekte, genoemd naar Priapus, God
van Napoleon, generaal, joeg met 6o grenadiers de
van de vruchtbaarheid, die veelal wordt afgebeeld
Raad van Vijfhonderd uiteen. Hi' trouwde in i800
met een enorme fallus.
met Napoleons zuster, Caroline Bonaparte (1782`I der schryver en ieder lezer wedt toch immers hoe
1839). Hi' onderscheidde zich bij Austerlitz en werd
toegaat
in
de
wereld?
Waartoe
dan
dat
't inderdaad
in 1808 koning van Napels. In 1815 werd hi' ter dood
onophoudelyk pronken met voorgewende onnozelveroordeeld engefusilleerd.
he id, veel viezer tenslotte - en gevaarlyker vooral dan 't ruwstpriapismus?, schrijft M. in Idee 1058c.
Prins van Oranje, "Willem II
Hi' vervolgt:
natuurlyk!
doch
prentje
waarop
'n
ruw
Positief
"t
Prinsen, Pieterjohannes-,1777-1854, Nederlands
ria pismus getekend stond, verhanselden ze [='de
P
opvoedkundige, beroemd vanwege zijn ideeen tot
Go in
odverkondigersiIn Goth
in'n negatiefbeeld van
g
verbetering van het leesonderwijs. M. noemt hem in
sterker kittelende - niet natuurlyke! - onthouding.'
Idee 375 (vW ii, P. 542).
(vw vi, p. 589-590)

p. 284)-

Processie, In Idee 894 wordt het uiterlijk van deelnemers aan eenprocessie beschreven. Deze `mensensoon' onderscheidt zich door iets bijzonders:
`er lag op de gelaatstrekken en in 't hele voorkomen
van de menigte (...) iets bouwvalligs, iets onwelvarends, eenprotest teen
den beweerden bloei van 't
g
«geloofo' (vw iv, p. 630).

Procrustes, bijnaam van een beruchte rover uit Attica, die zijn gevangenen onderverdeelde in kleine en
grote. De kleine gevangenen werden in een groot
bed uitgerekt, de rote le de hi' in een klein bed
waarna hi' de uitstekende ledematen afhakte. Hi'
werd door Theseusgedood. Een procrustesbed betekent eengewelddadige inkorting, verlenging of vermindering, ook wel gebruikt voor een pijnlijke
positie waarin iemand met geweld wordt gebracht.

PROFESSOREN - PROTESTANTISME

Een broodschrijver wordt aan banden gelegd door
zijn uit ever aldus M. in Idee 527. Hi' moet zijn verhalen 'rekken op 't Prokrustes-bed van den uit ever
die staat maakt op zoveel kopy', wat tot leugens
leidt(vw III, P . 334).
Professoren, "spreekwoorden
Prometheus, figuur uit de Griekse mythologie die
voor de mensen het vuur stal. Voor strafliet Zeus
hem aan een rots ketenen, waar elke dag een adelaar
zijn lever uit kwam pikken.
In Idee 1003 schrijft M. over Prometheus:
`De ouden hadden ongelyk, hun Prometheus voor te
stellen als 'n huisdief. Wat-i deed was geen handreep, geen welgelukte coup. Het was een moeitevolle
g
afmattendegevaarlyke expeditie, die hem z'n lever kostte, d.i. hatinja, of naar onze uitdrukkingswyze: z'n
hart!' (vw vi, p. 274)
Prosodie, (leer van het gebruik van de woorden en lettergrepen in de versbouw) Een van de opstellen in
het *pak van Sjaalman luidt: 'Over prosodie.' (Max
Havelaar, vw I,p. 4o).
In een noot bij Idee 519 verdedigt M. zich teen de
door Vlaamse letterkundigen ingebrachte beschuldi in dat Nederlanders geen verstand hebben van
rosodie:
p
`Behoort er niet liever gevraagd te worden of wy, die
nu eenmaal gewoon zyn onze verzen te doen afhangen van de hoeveelheid der sylben, en niet van de zeer vaak conventionele waarde - ons over spondaeen,
dactylen, trochaeen, tribachen, en hoe die dingen verder heten mogen, moeten bekommeren? In zekeren
zin hebben wy slechts met de harmonic tussen klemtoon en verscadans te doen. Dat evenwel ons verwaarlozen van de uitspreekwaarde aanleiding geeft tot
grote onwelluidendheid, stem ik toe.' (vw in, p. 426;
*Vuylsteke)
Op 28 april 1874 schrijft M. C. Vosmaer over een verhandeling in een oud Duits lexicon: 'Ik begreep niets
van dieprosodie' (vw xvi, p. 529). In een brief aan de
Vorstenschool-vertaler K.Th. Wenzelburger van 27
juli 1876: 'ik heb de eer, ook van Schiller & GOthe de
rosodie niet te begrypen. (...) In den Hollandschen
p
tekst [van Vorstenschool] zyn eenige reels die... wel
nietpositief onprosodisch zyn, maar waarby de
klemtoon die door den zin vereischt wordt, niet
stemt met de scansie. Gewoonlyk echter is dit wel 't
geval.' (vw xvIII, P . 434).
Prostitutie, In Idee 1069 noemt M. als de grondoorzaak van deze 'verlaging' van de vrouw het `gebrek
'
Uit de staaan hysterische ontwikkeling ("hysterie).
tistiek derpublieke ontucht ("Parent Duchatelet)
blijkt bovendien dat `ydelheid, luiheid, hebzucht en
armoede de hoofdrol spelen in de geschiedenis van
zoogenaamd-gevallen vrouwen' (vw vi, p. 714).
Vaarlyk, het is niet uit HeloIses dat het personeel der
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publieke huizen gerecruteerd wordt, 'n soort van wezens die zich veel minder ongelukkig voelen dan de
oppervlakkige beschouwer gewoonlyk meent. De laagheid der oorzaken van haar val werken tot het laatste
toegunstig op haar schandelyke tevredenheid.' (vw vi,
P . 717)
In Idee 1272 (vw VII, p. 615-624) gaat M. uitvoerig in
op de prostitutie. De vrouwen worden er niet teen
hun wil toegedwongen, het een teen de wet zou
zijn:
`De bordeelhouders zyn tegen 't gevaar dat hun industrie verlopen zal, volkomen gedekt door den toestand
waarin zich hun winkelwaar bevindt, en hebben tot
het compleethouden van hun inventaris niet de minste behoefte aan inbreuk op de Wet.' (vw vii, p. 620)
Hi' keurt prostitutie niet goed; het heeft echter
geen zin individuen te veroordelen. Niet de wellust
heeft hen zo vergebracht, maar hoofdzakelijk andere ondeugden, `waaronder 'n grote rol wordt gespeeld door snoeplust, koketterie (...) en boven alles:
luiheid' (vw vii,. 622).
*Piron *Steenbeek
Prote, (Fr. opzichter in een drukkerij) meesterknecht
in een drukkerij. M. meent ten onrechte dat elke prote de kopij ook corrigeert op het niveau van de syn946In
schrijft
hi':
: ' zou
taxis en de inhoud.
IdeeIk
prote in 'n drukkery kunnen zyn - een onbekend vak
in 't land dat op de uitvinding der boekdrukkunst
boot! 2 Hi' vreest echter dat een rote even weinig
zal verdienen als een horlogemaker, want:
"t Spreekt vanzelf dat direkteuren van drukkeryen,
die zo weinig weten van hun eigen vak, dat ze 't zonder protes of letterkundig ontwikkelde corrector menen te kunnen afdoen, geen schatten zouden betalen
voor 'n nieuwigheid waaraan ze geen behoeft voelen.'
(vw vi, p.142)
*taal
Protestant, De-, `Godsdienstig Weekblad in vrijzinnigen geese onder redactie van de predikanten, "J.
Herderschee, "A.P.G.Jorissen, H.C. Lohr en J.H. Maronier. Het bladplaatste in 1884 een artikel met de
veelzeggende titel 'Tegen Multatuli'. M. reageerde
hierop met een advertentie in verschillende bladen
("advertenties 4). Hi' werd verdedigd door "C. Vosmaer in De Nederlandsche Spectator Me Protestant contra MultatulF, 1884, p. 423; vw xxiii, p. 266) en door
"J. Hobbel in De Dageraad CMultatuli's verderfelij ke
invloed', 1884, I, P. 37; vw van, p. 223-228).
Op 29 december 1884 bedankt M. Vosmaer voor zijn
hulp, maar toont zich teleurgesteld dat verder alleen *Hobbel teen die aanval in het verweer is gekomen (vw )(xi'', p. 268 e.v.). Hi' weigert de andere
stukken over deze kwestie in De Protestant te lezen.
De dominees beroepen zich nl. op 1. van Vloten,
M.'s aartsvijand.
Protestantisme, In de Ideeen797-798 (vw iv, p. 515-
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516) schrijft m. dat het protestantisme hem on erijmder voorkomt dan het katholicisme, het 'allerongerymdste' is echter de *moderne theologie. In
Idee7971ezen we:

Mevr. de Wed. P.geb. baronesse van D. te Zwol') die
hi'j als Idee 448 opnam in de tweede bundel Ideeen
(vw iii, Ix 43-65) . De brief is een vlammend betoog
recht:
over zedelijk en ridisch
ju

`Een keten is niet sterker dan zyn zwakste schakel.

`men zegt dat gy 'n «onecht» kind ter wereld bracht.

Wie dus ketensgebruiken wil, moet met de schakels

Een «onecht» kind? Wat is dat? Is zo'n kind niet in

waaruit deze bestaan, voorzichtig omgaan. Dit nu

staat te spreken, te denken, te beminnen,

doen de Protestanten niet. Ze vylen gedurig hier en

die enige roe in van

daar lets weg, en toch willen zy blyven beweren dat de

ster?(...) De Wet is nog zo lied erg niet, mevrouw! (...)

samenhang behouden bleef. Dit is te veel verlangd.'
(vw iv, P. 515)

In een brief aan Mimi d.d.31 juli 1863 probeert M.
haar ervan te overtuigen dat de protestanten `Ondinen' zijn:
g

goed te zyn...
echte mensen? Is het een mon-

P. 49)
tweedegedeelte van de brief, gepubliceerd in
Idee449 (vw III, p. 66-67), schrijft hi' nadat hi' de
memorie van verdediging van de weduwe gelezen
heeft:
Maar de zeden..., o die zeden!' (vw iii,

Het

`Met hun halve wysheid wilden zy 't gebouw behou-

`Is 'tg
een teleurstelling u te moeten bezighouden met

den, maar... zonder onderste verdieping, zy willen zee

spitsvondige bewysvoering over onschuld, waar ge,

schuld, u hadt kunnen verheffen tot eerbied-

en re en. - zonder vocht, zy willen wel dien dorps-

met wat

klok bewaren, hoog in de lucht op dat ieder ten alien

waardig martelaarschap?'

tyde kunne zien hoe laat het is, - maar de toren waarop die klok staat, en zonder welken 't behoud der klok
onmogelyk is, hebben zy omgehaald.' (vw xi, p. 191192)

trekt hi' ook in een brief aan J. de
Geer fel van leer teen de protestanten. Hi' vraagt
De Geer zijn ideeen hieromtrent te verspreiden.
Deprotestanten, aldus M. `staan waarachtig beneden de katholieken zelf:
Op 1 apri11866

`Protestant zyn heet eigenlyk: voordeelbrengend fatsoen, effecten-soliditeit, droogstoppels-wysheid. Een
protestant offert niet, by bespot aile offer. (...) De protestanten zwygen in 't publiek, lasteren in 't geheim,
en smoren den vrydenker die zonder eer vergaat.' (vw
xi, p. 572)

"katholicisme

er aanvankelijk bij zijn uitgever
"d'Ablaing van Giessenburg op aandrong vanwege
de actualiteit van deze brief de tweede bundel snel
tepubliceren, hield hi' later de publikatie tegen omdat zijn oordeel over mevr. Pruimers op grond van
nieuwegegevens met de dag ongunstiger werd
("J.G. van Rijn). Hi' ging inzien dat hi' de integriteit
van haar karakter en het moreelgehalte van haar
zaak had overschat. In de uitgave van 1872 werd de
titelgewijzigd in `Aan Mevr. Wed. X. geboren Y. te
Z.' In een noot bij deze uitgave erkent hi' zijn vergissing en vraagt de lezer `dit stuk te lezen alsof daarin
een casuspositio werd behandeld: ' gesteld eens dat 'n
jonge weduw' (vw III, p. 381). Hij verklaart hier verder de redenen waarom het volgens hem zo'n geruchtmakende zaak in Holland was:
Hoewel M.

`Het uitpluizen van scabreuse voorvallen is 'n fatsoen-

Provinciale Friesche Courant, *Leeuwarden

lyk surrogaat voor no6 vermeden scabreuse handelin-

Prudhomme, Joseph-, naam voor een kleingeestige

schadeloos te stellen voor de winstderving der niet zo

gen. Men tracht zich door hard oordeel enigszins

burgerman, nette ploert, een type als "Droogstoppel
of "Kappelman, dat werd geschapen door de Franse
schrijver Henri Monnier.
In een brief aan H.C. Muller d.d.15 augustus 1886
valt M. het *socialisme aan, dat z.i. de macht van typen als Prudhomme, de 'bourgeois satisfait' (Fr. de
welvoldane burgerman) en *Cartouche versterkt (vw
XXIII, p. 652).

Pruimers, Mevrouw de Weduwe Johanna Theodora-, geboren Baronesse Van Dedem-, 1835-19n, geboren op Huis den Berg bij Dalfsen. Trouwde in
1856 met Daniel Pruimers, zoon van een wijnhandelaar in Zwolle. Toen deze in 1859 overleed, werd zij
voogdes van hun dochtertje Margaretha Daniella
(geb. 1858). In 1863 werd haar door de officier van
justitie de voogdij ontzegd vanwege haar omgang
met ds. J.G. van Rijn (geb. 1825), van wie zij in 186z
een zoo ,ggenaamd Hendrik van Dedem, gekregen
had.
Aan haar schreef M. de bekende open brief CAan

heel erg verafschuwde zonde.' (vw ill, p. 383)

brief werd beoordeeld in het Weekblad van het
Regt van 31 oktober 1864. De recensent schrijft hierin
dat er veel waarheid in staat. Ingelovige kringen
maakte de brief no al wat reacties los. Zo reageerde
ds. A.W. Bronsveld in Stemmen voor waarheid en vrede
(jrg. io, 1873, p. 128-137; VW XV, p. 614-620). In dit artikel, getiteld `Een Denker (Multatuli)' stelt hi' dat
er in M.'s brief sprake is van `versmading van de
deugd der kuisheid'; het was 'de taal van een waanzinnige'. M. verbitterde volgens hem de gelovigen
met name door de opmerking: lezus zelf was 'n onecht kind, en toch werd Maria nooit ontzet van de
voogdy over dezen of genen «echtem> broeder des
Heren'(vw III, p. 63). Een reconstructie van deze
zaak werd uitgegeven door Henri A. Ett in Holland
in rep en roer (Amsterdam,1951). W.K. baron Van Dedem, officier vanjustitie te Amsterdam, diende na
dezepublikatie een klacht in teen schrijver en uitgever: mevr. Pruimers was zijn oud-tante.
M.'s

PRUISEN – PUBLIEK

Pruisen en Nederland, In 1866 verscheen hetgeschrift Pruisen en Nederland, een woord vanJ.Bosscha
(oud-minister) aan zijne landgenooten van de hand van
"J. Bosscha. Hi' schreef het' ter bemoediging en op wekking', hi' wilde er de angst voor de Pruisen mee
wegnemen. Het werk werd in 1867 beantwoord
door M. met Een en ander naar aanleiding van . J. Bosscha's
Pruisen en Nederland (in het vervolg Pruisen en Nederland; vw iv, p. 7 -100.) Aanleiding hiervoor was een
honende opmerking over Bosscha's geschrift in de
Kiilnische Zeitung. M. solt in zijn Pruisen en Nederland
met Bosscha's deftigheid en rafelt al diens bemoedigingen en geruststellingen uiteen. Over die bemoedigingen schrijft hi' ook in de Ideeen 737 en 738 (vw
Iv, p. 459-461):
`By de behandeling van Bosscha's «Pruisen en Nederland» stelde ik my geenszins ten doel te onderzoeken
of die auteurgoed schreef. Ik gebruikte slechts hier en
daar z'n schryvers-fouten om aan te tonen dat hy onuist oordeelde, en dat hy verkeerd deed het yolk met
J
zyn bemoedigingen in slaap te wiegen, of liever te
houden, want aan wiegen is inons land geen behoefte.
...) Ik vraag nu, 21 Juli 1870, wat er gegrond was in de
(
beweringen van dien gewezen minister?' (vw iv, p.
460)
Ook kan M. met een satanischgenoegen constateren
dat de "Frans-Duitse oorlog die Bosscha niet en hi'
wel voorspeld had, inmiddels een feit was. Hi' eindigt zijn betoog als volt:
Vie niet tevreden is met myn schryven; wie zich
stoort aan myn toon; wie meent dat ik de natie beledig; wie denkt z'n vaderlandsliefde te moeten tonen
door mooipraten en «frasen»; wie me houdt voor een
monster of voor geestig en byzonder slecht; wie 't
lelyk vindt dat ik bitter ben; wien ik stoorde in gestolen «rust» of in 't tellen van ducaten voor turfdragers,
in z'n «binnenkamer»... Hun alien geef ik rendezvous op de grens, als daar 't lamme Heil dir im Siegerkranz in hun hollandse oren zal klinken als donderslag. LEVE DE KONING! ' (VW IV, p. 91)
Over ditgeschrift schrijft hi' op 8 februari 1867 aan
J. de Geyter:
`Maar veel byzonders is 't niet. Eigentlyk niet veel
meer dan een philippica tegen Nederlandsche verrottin g, een oud en vervelend thema. Ja, men zou 't ook
kunnen noemen een «betoog hoe men uit walg van
parlementarisme monarchaal wordt.» Waarlyk ik
loop niet hoog met koningen! En al ware dit zoo, dan
nog zou ik niet spoedig partytrekken voor koninkj es
uit het liederlyk, uit het dom en wurmstekig huis van
Oranje! (0, flinke Bel en van 183o!) Maar... de ellendigste koning staat myns inziens hooger dan 't valsch Reublicanisme dat in Holland regeert. Dat roepen van
p
Leve de koning! waarmee ik myn stukje besluit heet eigenlyk: flood aan de rest, 't is een pis aller.' (vw xi', p. 6869)
Wanneer Pruisen in1870 de oorlog tegen Frankrijk
begonnen is, nodigt M. in Idee 738 zijn lezers uit de
brochure te herlezen. Hi' had de lezer wakker wil-
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len schudden (vw iv, p. 460-461). In dit Idee herinnert hi' ook aan de positieve beoordeling van *C.
Busken Huet in het maandblad Nederland (I, 1867, p.
2o-335; opgenomen in Busken Huets Litterarische
3
F antaskn en Kritieken II). Busken Huet vermeldt een
no al geringschattende beoordeling van een zekere
C. Duymaer van Twist in de V aderlandsche Letteroefeningen (1867, p. 642-645). Vol ens Mimi meende M.
dat dit een neef van "A..
J
Duymaer van Twist was
(Brieven WB viii, p. 97).
In 1867 verschenen verder positieve recensies in De
Nederlandsche Spectator (*W. Doorenbos) en Het Leeskabinet. *frazen
Pruisisch-Oostenrijkse oorlog, strijd in 1866 om de
heerschappij in de Duitse Bond. Daarbij werd Oostenrijk bij KOniggratz of Sadowa in Bohemen verslagen en uit de Duitse Bond gezet. Hannover, HessenNassau en Frankfurt am Main werden bij Pruisen ingelijfd. *Biebrich
Biebrich "Straatsburg "'Van den Rijn'-bijdragen.
Ps the (m. spelt Psuche) (Gr. de ziel) gepersonifieerd
als de beminde van Eros (Amor). In Idee513 toont M.
`de betrekkelyke kans op waarheid in podzie' aan.
Hi' schetst hierin hoe Psyche de slapende Amor nadert en hoe zij `geschokt door den tweestryd der
keuze tussen vlucht engenieten' de lamp laat vallen
en daardoor Amor een brandwond bezorgt. M. verg
volt:
`Leugens, zegt Droogstoppel. Waarheid, waarheid!
antwoord ik. Ja waarlyk, zó is het! Zó inderdaad ontwaakt de liefde, wakker-gebrand door de pyn die 't gevolg is van de onhandig bestuurde eerste begeerten
der stoutmoedige ziel.' (vw iii, p. 258)

Publiek, In de Minnebrieven schrijft M. de beroemd geworden woorden: `Publiek, ik veracht u met grote
innigheid' (vw II, p. 22). Voorafgaand hieraan roept
hi'j uit:
`Koop, publiek, koop! 0, gy zult kopen, ik ken u! Gy
hebtgeld te veel, als er schandaal geveild wordt; gy,
die den brave laat verhongeren, wanneer hy geen geloof heeft als gy! Koop, publiek koop! Gy, die uw profeten laat leven, om ze langer te martelen! (...) Koop,
publiek, koop, er zyn aandoeningen te krygen voor
watgeld! Ik heb de macht, u te strelen en te kittelen,
tot ge zo gek wordt dat gy den prys uwer koffie vereet, gy, die anders zo hard zyt van huid, dat de zweep
g
er van kermt! (...) En als gy dan tevreden zult met de
toonhoogte van den gil, dien ge me trapt uit de
borst... Zeg dan als gisteren, als eergisteren, als vroeer: – Wat schryft die man aardig! Vrindje, ik geef je
g
zOveel voor 't vel, zOveel voor 't liedje! Zing nog wat!
Schryf nog wat! Praat nog wat! (vw ii, p. 21-22)
Verderop in het werk vraagt hi' in een fictieve brief
aan Tine:
`Wilt ge dan dat ik schryf voor geld? Hoe moet ik dat
doen? Ik weet waarachtig niet hoe men 't aanlegt. Als
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PUBLIEKE - PYTHIAS

ik myn portret verkoop, noemen ze dat ydel, en ik
vind dat zegelyk hebben, maar kan ik nu myn ziel fo-

dert jaren op zijn rozen huisvesten, te verdelgen (vw
xxii,p. 628).

tograferen, en te koop hangen in een boekwinkel?
Zoudtge dat prettig vinden? Ware 't niet om woedend

Pythagoras, ca. 57o-50o v.Chr., beroemd Grieks

te worden, als men my betastte en beduimelde met

wijsgeer en wiskundige. zijn naam werd vereeuwigd door het naar hem genoemd theorema van de
g
wiskunde: de stelling van Pythaoras
(a z=b2=c2).
Vol ens overlevering offerde Pythagoras ioo ossen
bij het vinden van zijn theorema. Een zinspeling
hierop vinden we in een brief aan J.N. van Hall,
waarin M. spreekt van de `slachtersrekening' van Pythagoras 41 maart 1873, vw xv, p. 671). In Idee 52
schrijft hij dat het hem niet bevalt dat Pythagoras'
leerlingen zich beriepen op het autos epha (Gr. hij
zelf, de meester, heeft het gezegd; vw ii, p. 319; cf.
brief aan Mimi d.d.30-31 juli 1863, vw xi, p. 192).
In Over Specicaiteiten schrijft hij hierover:

Publiek is vuil en wreed... maar de
vuilte is 't ergst. (vw II, p. 64; *Itoe andjing)
In dezelfdegeest kapittelt hij in Idee 526 die lezers
die hem verzekeren de Max Havelaar `met zoveelgenoegen te hebben gelezen':
vuile handen? Want

`En waar een heelpubliek zich schuldig maakt aan 't
scheppen van «genoegen>> in zoveel leed... daar antwoord ik (...): «Publiek ik veracht u met grote innigheid.» (vw in, p. 328)

aanleiding van het geringe succes dat het toneelstuk Echtscheiding van *Mina Kriiseman oogst,
verdedigt M. in een brief aan Naar d.d. 1 december
1874, de rol van de toneeldirecteur in de keuze van
stukken en verwijt hij het publiek niet `beschaafd'
te zijn:
'A beweer dat 'n theater-directeur niet mag letten op

Naar

Tan myn onsterfelykheid ben ik zeker. 1k heb te veel
ezegd dat tot zaag kan omgeknoeid worden, om niet
g
heel stevig in leven te blyven na m'n dood.

Ik schaam

my als ik bedenk hoevelen er gereed staan de skeletten

kunst, verdienste, letter- of zedekundige waarde etc.

van m'n arme statiepaarden, averechts opgetuigd voor

Als 'tpubliek voor 't zien van 'n aap meer betaalt dan

hun huurkarretj es te spannen. Jets eerlyker dan Pytha-

voorjou, ma hy [de toneeldirecteur] niet u engagee-

goras waarschuwde ik reeds voorlang tegen 't ver-

ren, maar hy moet apen fokken. (...) Het

publiek moet

zoo beschaafd zyn dat geen entrepreneur z'n rekening
maakt met het vertoonen van bavianen. Dit zal 't ras
der vierhanden doen uitsterven, en niet de meer of
mindere kunstzin van 'n industrieel.' (vw xvn, p.163)
*lezen

Publieke huizen, "prostitutie
Puntjesuitgave, in de wandelgang de naam voor de
eerste doorJ. van Lennep bezorgde uitgave van de
"Max Havelaar.

Puriteinen, aanhangers van een protestantse richting in En eland die sinds Elizabeth' in verzet
kwamen teen
de Staatskerk, en o.l.v. *Cromwell tot
g
rk
de zuiverheid(puritas) van de oude christelijke
Ke
wilden terugkeren. Zij zijn, aldus M. in Idee 911, den
van de duidelijkste voorbeelden van de 'vermenging
van Goddienery en vechtlust':
`Ze waren tepreuts om poppen of rent' es te maken,
anders hadden we 'tgenoegen gehad afbeeldsels van
onzen Lieven-Heer te aanschouwen, in voile uniform
met sleepsabel en lontgeweer.' (vw iv, p. 652)

Pygmee, "nederigheid
Pyrethrum-poeder, verkregen uit vermalen bloemen van bepaalde pyrethrumsoorten. In tegenstelling tot de vermelding in vw XXII, p. 627, werd dit
middel welzeker als insecten-dodendpoeder gebruikt en is m.'sgebruik van dit woord dus geen
`zonderling misverstand'. Deze schrijft namelijk
vermoedelijk begin juni 1883 aan H. de Vries dat hij
ditpoeder wil aan proberen om de luizen, die se-

vloekte autos ephê... óók 'n *fraze!' (vw v, P . 494)

Voor diens theorema vond M. een volgens hem
nieuw bewijs. Hi' nam het voorzien van een tekening op in Idee 529 (vw HI, p. 357-358), en tekent in
een noot uit 1872 aan dat niemand hem de 'prioriteie ervan heeft betwist(vw ill, p. 437) . Hi' was zo
ingenomen met zijn vinding dat hij de tekening uit
Idee529 in zijn zegelring liet graveren. In een brief
aan C. Busken Huet d.d. 16 maart 1867 noemt hij
zijn bewijs 'eenvoudiger en helderder' dan alle vorige. Hi' vraagt Busken Huet hem te helpen `aan 't
constateren dat het my behoort': 'Anders lees ik 't
over eenigen tyd in de courant, als 'n uitvindsel van
v. Lennep [1. van Lennep] of v. Twist ["Duymaer van
Twist]'(vw xri, p. 140). Een artikel in het Nieuwe Tijdschrift voorWiskunde (VIII, p. 265; 192o-1921) toont echter aan dat dit bewijs al rond 1830 in Nederland, en
in 186o in Frankrijk door Delboeuf geleverd was.
"drie

Pythia, de priesteres van *Apollo. In een bedwelmde
toestand stootte Pythia, gezeten op een driepoot boven een kloof waaruit zwaveldampen opstegen,
klanken uit. Depriesters brachten hier samenhang
in: het "orakel van Delhi.
Er is door onderzoekers
P
naar het waarheidsgehalte van dit verhaal nooit een
kloof met bedwelmende dampen aangetroffen te
Delhi.
P
M. noemt C. Busken Huets bewijsvoering dat Pythia
niet bedwelmd was, maar zich aanstelde `sluitend
als een bus'(brief aan Busken Huet d.d. 31 mei 1867,
VW XI',. 236).

Pythias, de slavin van keizerin *Octavia

Q
de anonieme schrijver van een ingezonden stuk in
de A rnhemsche Courant (12 december 1870, nr. 5205;
vw my , p. 264-267) die M. beschuldigt van het doorbrengen van zijn tijd 'in het koffijhuis, met geborgde sigaren, bittertjes, partijen biljart enz. enz.',
terwijl zijn vrouw en kinderen honer lijden. Vervolgens parafraseert Q. een zin uit de Max Havelaar
om zijn beschuldiging kracht bij te zetten. M. had
hieringeschreven: 'Maar we zouden zo spaarzaam
wezen te Lebak! En waarom ook niet? Er to en in
zulk een onbeschaafd land, zo 's avondsgeen meis'es over straat, die een weinig eer te verkopen hebben voor een weinig voedsel.' (vw 1, p.102). Q maakt
hier in zijn artikel van: Vanneer zijn [=m.] kunstzin hem aanspoort, het schoone en goede na te jagen tot in den donkeren avond, waarin meisjes over
straatgaan om een weinig eer voor een weinig voedsel te verkoopen, mogen wij dat overdreven vinden?'. Hi' besluit zijn artikel met de vraag Vat
kunnen wij voor Tine en de kinderen doen? Antwoord franko lett. Q bureau dezer courant'.
Op 13 december 1870 reageert "J. van Vloten eveneens in de Arnhemsche Courant (vw my, p. 267-268),
op het artikel van Q Ook hi' dringt aan op financiele steun voor Tine en de kinderen; "E.J. Potgieter
zal zich belasten met de verzending van de bijdragen.
In noot 51(1881) reageert M. als volgt op de parafrase
vanQ en de reactie van Van Vloten:

Q,

`Deze zinsnede is door zekeren Q. in de Arnhemmer
Courant aangevoerd als bydrage tot de blyken myner
onzedelykheid! En die verraderlyke manoeuvre werd
door Dr. van Vloten toegejuicht, evenzeer als Q's mededeling dat ik m'n «tyd doorbracht met... bittertjes
drinken, biljart-spelen en 't roken van geborgde sigaren.»' (vw i, p. 331)
Het artikel van. is door niemand weerlegd, merkt
hi' in een noot bij Idee 62 op:
`Daar nu dieQ, en z'n vrinden niet in staat schynen uit
myn werken te besluiten tot de wyze waarop ik, van
m'n kindsheid af, gewoon ben myn tyd door te brengen, voel ik my genoopt tot enigen twyfel of ze wel
zeer huishoudelyk hebben omgegaan met hun tyd?
Enige oefening in lezen schynt nog altyd niet aan de
beurtgekomen te zyn.' (vw n, p. 673)
In Idee 1005 schrijft hi' over het stuk:
Vat tot nog toe slechts gefluisterd werd in 't verbor-

ene, verscheen in de Arnhemse Courant... gedrukt! Er
g
was 'n soort van lichaamgegeven aan 't spook van den
laster. De leugen-demon was ingevaren, had 'n domicilie, en Kappelman kon met zo'n vod in de hand, zeevierend tot vrouw en dochters ze en: -Zie je wel?'
g
(vw vi, p. 280)

bekend. Mogelijk werd het stuk door de redactie van de kraut geschreven. In een brief aan G.L. Funke d.d. 31 ju
li
1872 suggereert M. dat Van Vloten de auteur is (vw
xv, p. 294).
Het stuk werd overgenomen door het A lgemeen Handelsblad; het Leidsch Dagblad plaatste n.a.v. het stuk
ook een oproep om Tine en de kinderen te helpen
(vw my, p. 279-280). Een maand eerder was de oproe p van de Multatuli-Commissie ("Multatuli-Commissie3) uitgegegaan.

Wie zich achterQ, verschool is niet

jurist
en econoom, secretaris van De Nederlandsche Bank
(1867). In 1868 werd hi' hoogleraar in de staathuishoudkunde te Utrecht. Verder was hi'j redacteur van
De Gids enpubliceerde hi' in 1897 De Socialisten en in
1910 zijn Herinneringen (ze druk Nijmegen, 1977). In
1870 was hi' een van de leden van de Multatuli-Com-

Quack, Hendrik Peter Godfried-, 1834-1917,

missie("Multatuli-Commissie 3).

SedertQuacks optreden in de Multatuli-Commissie
was M. sterk teen hem gekant. Op 3 december 1874
schrijft hi' J.A. Bientj es dat ook Quack zich schuldig
maakt aan `citeergeschryf, 'n kanker in onze literatuur'(vw xvii, p.169). Zijn uit ever G.L. Funke
schrijft hi' op 27 november 1876 dat Quack – in deze
brief `Quackje' genoemd – en *N. Beets, beiden
hoogleraar te Utrecht, de studenten teen hem opzetten. Dit blijkt volgens hem uit het feit dat Funke
in Amsterdam minder van zijn bloemlezingen verkoopt dan zijn uit ever J. Waltman Jr. te Delft (vw
xviii, P. 540).
Over diens rede schrijft hi' op 4 oktober 1885 aan
R.J.A. Kallenberg van den Bosch:
'Lees 'tgeklets dat die mede-opvreter van stad en land
als hoogst wysheid ten-beste geeft, hy die zich laat betalen om iets te weten van de din en die behandeld
moeten worden, en denk er by dat «die schoone rede»
die osierlyke rede» die «welsprekende rede» door Pu-

(vw xxiii, p. 436)
jaar later noemt hi' Quack in een brief aan H.C.

bliek is toegejuicht.'
Een
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Muller. De `uilige babbelaar Quack' zou hem van tegenspraak hebben beschuldigd in zijn verzekering
geen zachtmoedigheid te prediken (vw XXIII, p.
653). Op 3o augustus van hetzelfde jaar vraagt hi'
J.F. Snelleman Quack's artikel over Peter A. Kropotkin(hij spelt Krapotkine) te sturen, waarna hi' spottend opmerkt: `Als 't belangryk is moet Quack 'n
vreemde buigehad hebben, want gewoonlyk kletst
hy allermiserabelst. Misschien ontleent het z'n belang aan Krapotkine. Quack zelf is my 'n treurig
staaltje van wat men in ons arm land voor professor
gebruiken kan.' (vw xxiii, p. 694).
Que les boyaux du dernier prétre/Serrent le cou
du dernier roi, (Fr. dat de darmen van de laatste
priester als strop mogen dienen voor de laatste koning) versregels afkomstig uit het gedicht 'Les
Eleutheromanes ou les Furieux de la Liberte van Diderot. In een noot bij Idee 427 `teen schoner beeld
dan 't beeld van «den laatsten Christen!»', vw ii,p.
63o) schrijft M. dat men ten onrechte dit Idee als een
variant op bovengenoemde tekende' reels heeft
geInterpreteerd:
`Myn bedoeling was enigszins liefelyker dan dit vonnis. Ik zie niet in, dat we veel winnen zouden door 't
verdryven van priesters en koningen, op die wyze. Bovendien, koningen kunnen nuttig zyn. En ik vraag
wie ons na zo'n onvriendelyke executie, zou afhelpen
van den beul die ze ten uitvoer had gelegd?' (vw ii, p.
725)

Qui se fiche a tort, (Fr. wie boos wordt heeft on elijk) M. behandelt dit spreekwoord in Idee woo. Hij
zoekt hierin naar de juiste betekenis ervan:
`In MI betekenis kan 't spreekwoord nu-en-dan waar
zyn. Qui se ache a tort... de se acher, indien hy hierdoor z'n polemisch standpunt bederft, en door z'n
drift zich overlevert aan een – dan dikwyls onedel-bedaarden – tegenstander. Hier tegenover staat evenwel,
dat somtyds iemand die zich gekrenkt voelt, juist aan
drift een kracht van uitdrukking ontleent, die 'n tal
van niet-boosworders op de vlucht jaagt. Wat alweer
niet bewyst dat hy gelyk heeft.' (vw vi, p. 267-268)

ui trop embrasse mal dtreint, "C'est mal
Q
dtreindre...
Quinet, Edgar-0803-1875, Frans wijsgeer, letterkundie en geschiedschrijver. In 1840 werd hi' hoogleraar wijsbegeerte te Lyon en twee jaar later te Paris.
Vanwege zijn geschrift Le Jesuits (1844), en zijn republikeinse denkbeelden werd hi' ontslagen, en in 1852
uit Frankrijk verbannen. Na de val van het tweede
Keizerrijk keerde hi' terug naar Parijs en werd hi' in
1870 lid van de Nationale Vergadering. Zijn Oeuvres
completes (28 dln.) verschenen in 1857-1859.
M. bekritiseertQuinets Traite des probabilites (?) in de
Millioenen-studien (vw v, p.169-17o). In een noot hierbij spot hij:

QUE LES — QUIRINUS

`Ter afwisseling, na 't uitputten der wyshedens van
*Stuart Mill en andere vreemde grootheden die in de
mode zyn, is een wel te pas gebracht: «Edgar Quinet
ze t» niet te versmaden als vulsel, effect-fraze of voorbereiding tot neussnuiten en suikerwater. Het kleedt
heel aardig.' (vw v, p. 320)

In deze noot beveelt hi' Quinet vanwege zijn lage
`denlduache aan in de aandacht van `Kamerleden,
debattisten en hoofdartikelschryvers' als bron voor
hun citaten (vw v, p. 319-320). Quinet stelt in bovengenoemd boek de wetenschap `als een spelletje'
voor, aldus M. in een noot bij Idee 133 (vw ii, p. 678).
Quintilianus, Marcus Fabius-, ca. 35-96, geb. in
Spanje, Romeins redenaar en auteur van Institutio
oratoria (12 dln.). In 68 werd hi' door de latere keizer
Galba naar Romegehaald, waar hi' 20 jaar lang als
redenaar enpleitbezorger werkzaam was. Daarna
werd hi' door keizer Domitianus met de opvoeding
van twee kleinzonen van diens zuster, die de toekomstige troonopvolgers waren, belast.
*De Labruy6re
Q
uintillianus , ps. van *N. Braunius Oeberius.
Quintus, ps. van P. van der Goot, dominee en redacteur van Het Nieuws van den Dag, waarvan M.'s uitgever G.L. Funke directeur was. Op 22 mei 1884
ft en
schrijft M. aan Funke dat Quintus goed schrij
vraagt hem naar diens echte naam (vw XXIII, p.154).
Funke antwoordt hem op 2,4 mei 1884 dat diens
naam P. van der de Goot luidt, en dat hi' correspondent buitenlands nieuws is voor Het Nieuws van den
Dag (VW3CXIII, p. 157). In zijn volgende brief aan Funke d.d. 27 mei 1884 toont M. zich aanzienlijk minder
positief over het werk van Quintus:
`Wel, wel is Quintus de Buitenl. berichtenschryver!.
Dit had ik niet verwacht. Hoe is 't mogelyk dat iemand die zoo scherp opmerkt, zoo juist beschryft en
zoo gemoedelyk-geestig oordeelt, niet inziet dat hy
zich schuldig maakt aan lichtvaardigheid by 't kwalificeeren van handelingen of gebeurtenissen – hoe zal ik
ze en? Misschien is olichtvaardigheid» het juist
woord niet. Zeker staat het... grappig – en grappigheid is hier toch de eisch niet! mededeelingen van zekergewicht gekommenteerd te zien op 'n Loon van
afdoening, van gewysde – door 'n kort nAwoordje van toeof afkeuring. (...) De zucht om geestig te schryven,
doet veel kwaad.' (vw XXIII, p.164)

Van der Goot beoordeelde in 1872 Mimi's vertaling
van het verhaal 'Cesare Cesarini'gunstig (zie Funkes brief aan M. d.d. ii oktober 1872, vw xv, p. 401).
Quirinus, Oudromeinse god, vereerd op de naar hem
genoemde heuvel Quirinalis te Rome. Hi' werd vereenzelvigd met Romulus, de stichter van Rome, die
op de paarden van zijn vader, de god Mars, ten hemel voer. Hierop zinspeelt M. in Idee 454 (vw iii,
p.188).

QUO SEMEL - QUO SEMEL

Quo semel est imbuta recens servabit odorem
testa diu, (Lat. een kruik behoudt lang de geur van
datgene waarmee hi' toen hi' nieuw was gevuld
werd, Horatius, Epistolae 1, 2:69). In de aanhef van de
Millioenen-studien schrijft M. dat hi' 'in sommige
ogenblikken van zwakheid aangegrepen [wordt]
door 'n overblyfsel van vorige goedhartigheid: oquo
semel est recens» etc.'. Hi' vervolgt: 'Het schynt
toch dat niets menselyks my vreemd is, en dat de
testa haar odor behoudt, al spoelden de golven der levenszee haar vry ruw been en weder, jaren, jaren, jaren lang...' (vw v, p. 11).
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R
Raad van(Nederlandsch) Indie, college dat in M.'s
tijd bestond uit vijfleden die advies uitbrachten aan
degouverneur-generaal. De Raad werd in 16o ingesteld door de *Heren Zeventien. In 1844 kreeg hij de
beschuldigingen te beoordelen die tegen DD. waren
ingebracht we ens diens *kastekort te Natal (zie de
stukken in vw viii, o.a.p. 393, p. 395 en p. 410). Op 11
maart 1856 adviseerde de Raad gouverneur-generaal
"C.F. Pahud om DD. eervol te ontheffen van zijn
functie als assistent-resident in Lebak. De Raad
kwam tot de conclusie dat DD. `evenzeer (...) de bezadigdheid, het beleid en de voorzigtigheid [mist], als
hetgevoel van ondergeschiktheid, welke vereischt
worden in eenen ambtenaar'. Men spreekt van zijn
`edele aandrift, om misbruik vangezag en knevelarij van de zijde van die hoofden aan het licht te brengen', maar men ma niet dulden `dat het gezag van
de hoofden van inlandsch engewestelijk bestuur
door het eigenzinnig opvolgen van dusdanige zelfs
edele aandrift worde ingevaar gebragt ten nadeele
van het algemeen' (vw ix, P . 533-534).
In een missive aan degouverneur-generaal van 14
november 1856, erkent de Raad dat de regent `niet
geheel is vrij te spreken van ongeoorloofde handede hem ten laste gelegde knevelarijen 'belinen' de
hooren echter tot de zulken, welke door inlandsche
hoofden van rang als niet ongeoorloofd worden beschouwd'(vw ix, p. 667). "Hogendorp "H.J. Hoogeveen
Raaf,
Harm de-0840-1921, schoolhoofd in Meeden
(Groningen), vanaf maart 1877 leraar aan de Rijkskweekschool te Den Bosch en later te Nijmegen, vanof 18971eraar aan de Kweekschool in Middelburg.
Van 1876 tot 19oo was hij redacteur van Het Schoolblad, van 1890 tot 1901 van het Nieuw tijdschrtft ter bevordering van de studie der paedagogiek en van 1901 tot
1905 van het Tijdschrift ter bevorderingvan de studie der
paedagogiek. Verder publiceerde hij een groot aantal
werken op het gebied van de didactiek en pedagogiek. Hi' hing de beginselen van de Duitse wijsgeer
Herbart aan. Geheel in degeest van deze wijsgeer is
De beginselen der zielkunde (1883)
zijn bekendste werkDe
dat in vele talen vertaald werd. Daarnaastpubliceerde hij in 1886 Geheugen en denken (bewerkt naar Denken and Gedachtnis van F.W. DOrpfeld). De Raaf was
nauw bevriend met *D.R. Mansholt. In hun corres-

pondentie wordt M. herhaaldelijk ter Brake gebracht.
In li376 publiceerde hij het artikel Ten en ander
over Zedelijkheid en Zedelijke opvoeding' in De
Schoolbode (april, p. 113-126; fragment in vw xviii, p.
326-327).
De Raaf betoogt in het stuk onder meer dat in alle
standen van de maatschappij de stoffelijke belangen
veel hoger gewaardeerd worden dan de geestelijke:
de mens is een Droogstoppel-figuur. Over de personages Havelaar en Droogstoppel uit de Max Havelaar
schrijft hij dat 'het onderscheid tusschen een eenzijdig dor menschenleven en een echt menschelijk,
rijk verstands- en gemoedsleven' treffend is.
Naar aanleiding van dit artikel, dat hij door toedoen
van "j. Versluys onder ogen heeft gekregen, schrijft
M. op 6 mei 1876 aan De Raaf dat het stuk hem zeer
aangenaam was `wyl ge U op hooger standpunt
plaatst, dan wel eens in paedagogische verhandelingen 't geval is. Dikwyls namelyk heerst 'n zeker iets
voor, dat ik bijna 't ambachtelijke van 't yak noemen
zou.' (VW XVIII, p. 353).
Op 26 juni 1877 verdedigt De Raaf M. in zijn blad
n.a.v. de brochure van *Van der Voo (vw xviii,.
jan 1878 neemt hij het voor M. op in
685); op 1 uari
Het Schoolblad (nr. 4; vw )(Ix, p. 27-31) tegen een aanval van P.R.-d(ps. van "P. Westra) in De Levensbode.
M. bedankt hem hiervoor op 7 januari 1878 per briefkaart: `Verschoon me dat ik u maar 'n briefkaart
zend, engeen behoorlyken brief. Door knagend verdriet ben ik letterlyk onbekwaam tot uiting.' (vw
xix,p. 35).
Na deze briefkaart is er, voor zover bekend,geen
correspondentie meer geweest. Wellicht had, zoals
uit een brief van Mansholt aan De Raaf van 18 april
1878 blijkt, M.'s `onheusche bejegening' van De Raaf
tijdens een voordracht in 's-Hertogenbosch daar iets
mee te maken(vw xix, p. 482).
(Lit. K. ter Laan, Multatuli en twee van zijn discipelen,
Mansholt en De Raaf; met bri even van en over Multatuli.
Leiden, 1949)
Raampoort, "Zaagpoort
Rachel, Elisabeth-, ps. van Elisabeth R. Felix, 18211858, beroemd Frans toneelspeelster. In Idee 616
noemt M. haar samen met de toneelspeelsters *Mars
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en "Ristori vanwege hun, zijns iinziens, juiste opvatting van de toneelkunst. Zij laten zich namelijk niet
meeslepen door het gevoel, maar gebruiken het gevoel `voor de kunst die er nodig is óm dat alles aanschouwelyk te maken':
`Dit is te bewyzen, en bewysbaar. Stellen wy ons Rachel voor, Ristori, Mlle Mars, of iemand van dat gehalte als kunstenares. Die dames... konden souperen, nadat
zegestorven waren als Ifigenia, Fedra, Judith en al
wat er vrouwelyks omkomt in de tragedie. Dat zou onmogelyk wezen indien zy de passie die ze vertonen,
werkelyk hadden ondergaan.' (vw iv, p. 368)

Racine, Jean,1639-1699, Frans toneeldichter. Op aanraden van Moliere vernietigde hij zijn eerste toneelstuk. Zijn volgende stuk, La Thebaide ou les freres
ennemis(1664), oogstte direct veel succes. Hi' schreef
verder o.a. Iphigenie (1674) en Phedre (1677). "Corneille

Radboud, 650-719, heidense koning der Friezen,
streed tegen de Franken, werd in het nauw gebracht
de overengedwongen zich te laten do en. Vol
levering trok hij zich toen terug, omdat hij liever bij
zijn voorouders in de hel kwam dan in de hemel bij
de christenen. Hierop zinspeelt M. in een brief aan
DJ. Korteweg d.d. 1 apri11878, waarin hij n.a.v. het
gedrag van een zekere Holleman schrijft: `Ik ga liever met Radboud naar de hel dan zulkgezelschap in
den hemel aantetreffen.'(vw xix, p. 415).

Radcliffe-Ward, Ann-, 1764-1823, Engels romanschrijfster van populaire ridder-, rover- en spookgeschiedenissen.
In Idee 233 schrijft M. dat alles wat verband houdt
met degodsdienst, als lets styfs', gets onbehaaglyks' wordt voorgesteld:
`Een klooster... hu! Onderaardse gewelven, marteltuig, ketens... De romans van Anna Radcliffe en dergelyke speculatien op gevoelskitteling hebben daaraan
een goed gedaan.' (vw II, P . 444)
g
In de Woutergeschiedenis lezen we dat Wouter `aan
de hand van Anna Radcliffe en consorten 'n lange
galery van roomse akeligheid doorlopen' had Wee
126o, VW VII, p. 543).

Rademacher, Jac.-, "congres 3
Radên adipati, titel van hoe rang onder de inlandse
adel("Pangerang). *Karts Nata Negara, de regent
van Lebak, droeg deze titel.

Radicaal, ambtenarendiploma voor de Indische
dienst. Na het behalen hiervan werd men ambtenaar tweede klasse. Het diploma werd verleend
door de koning, op voordracht van de gouverneurgeneraal. Op 13 februari 1848 diende DD. een rekest
in ter verkrijging van dit diploma. Hi' schrijft hierin
onder meer:
`Dat hij adressant alleen eerbiedig in het midden
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brengt dat hij immer redenen heeft gehad te gelooven
dat het radicaal hem bij voortduring niet zoude wordengeweigerd, – dat hij in die hoop zij ne carriêre
heeft aangevangen en voortgezet, en dat derhalve bij
verijdeling dier hoop, tien zijner beste levensjaren
nutteloos zouden zijn voorbijgegaan.' (vw ix, p. 42)
De resident van Bagelen, *Von Schmidt auf Altenstadt, zond een zeergunstig getuigschrift mee als
aanbeveling: 'De ambtenaar E. Douwes Dekker
heeft veelgeleerd, bezit onderscheidene kundigheden, en is een knap werkman, het een hem voor verschillendeposten, waarvoor het bezit van het
Radikaal vereischt wordt, bekwaam doet zijn'. Hi'
schrijft bovendien dat het ontbreken van dit document de reden is dat hij DD. nog niet heeft kunnen
bevorderen(vw ix, Co- 43) . Bij Koninklijk Besluit van
17 december 1848 werd DD., samen met 228 anderen,
het radicaal verleend (vw ix, p. 47).

Rafael, eig. Raffaello Sand, 1483-1520, beroemd Italiaans schilder en bouwmeester uit de renaissance.
Hi' schilderde veel madonna's en portretten. Vanaf
aan de St. Pieterskerk te
1515 was hijouwmeester
b
Rome.
Hi' wordt door M. herhaaldelijk genoemd als een
van de meest bewonderde kunstenaars: 'oRafael
staatgenoteerd onder de meesters.» Dus: die schildery is mooi!' (noot bij Idee 381, vw II, p. 717). M. zelf
moest echter niet veel van hem hebben. Dit blijkt
bijv. uit de Causerieen, waarin hij schrijft: 'Rafael
mag wel zwygen (...) Zyn prentebybels in de kerken
te Rome zyn miserabel.' (vw iv, p. 172). In Idee io61
schrijft hij over hem:
`Hoe die schilder aan z'n roem is gekomen, mogen de
kunstkopers en hun met God en Geloof opgeschuimde slachtoffers onder elkander uitmaken. Gedacht en geleden had Rafael niet!'
Naar aanleiding van een aanstaand bezoek van
Ziircher, schrijft M. aan Marie Berdenis van Berlekom dat hij vast veel aan te merken zal hebben op
diens kunstbeschouwing:
`Ik ben namelyk zeer kettersch in dat opzicht, zeer afkend van den norm. Misschien schrikt ge als ik u
wy
ze g dat ik Rafael niet hoog stel, en dat ik me liever verdie p in de kunstwaardeering van 'n paar net afgewerkte laarzen dan van dantische verzen.' (13 mei i886, vw
)(xi'', p. 594)
"Michelangelo

Raffles, sir Thomas Stamford-9 1781-1826, Engels
luitenant-gouverneur. Hi' zette alles in het werk
om de Nederlandse invloed op Java tegen te gaan,
o.a. door de stichting van Singapore (1819). Van 1810
tot 1814 was hij luitenant-gouverneur van Java en
Onderhoorigheden. Na de teruggave van Java aan
de Nederlanders in 1816, publiceerde Raffles in Engeland de History of. Java (1817). Vanaf1818 was hij luitenant-gouverneur van Bengalen, dat in Engels
bezit was. Hi'j voerde het landrente-stelsel in.
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In Nog eens: vrye arbeid schrijft M. dat Raffles over
"Vrije Arbeid oordeelde `als een zetschipper, die
slechts de voordelen van het ogenblik in 't oog
houdt. Die onkunde of onverschilligheid der Engelsen is onwedersprekelyk gebleken uit de gemakkelykheid waarmede zy in 1816 van Java afstand
deden. Zy meenden dat de Kaap, Essequebo, Demerara, de kust van Malakka, Colombo, enz. medr be-

duiden!'(vw v, p. 403).
Ramaer, Anthon G.W.-, "Lachme
Rambach, dorp bij Wiesbaden, beschreven in Idylle

Ran as Betoeng, (Rangkasbitung) de hoofdplaats
van de assistent-residentie Lebak, waar zowel de regent als DD. hun ambtswoning hadden (situatieschets in P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979,
p. 97). *ravijn

Rappard, jhr. Josias C.-9 1824-1898, kolonel van de infanterie in het Indische Leger. Hi' ontwierp houtgravures voor de vijfde druk van de Max Havelaar,
die uiteindelijk niet werden opgenomen.
*illustraties

Rappatraad, te Natal, raad van de voornaamste in-

van "C. Vosmaer. In een brief aan Vosmaer d.d. z6
maart 1874 schrijft M. dat Mimi en hi' Rambach,
waar zich degrondvesten van het Romeins castellum bevinden, bezocht hebben. Deplaats van het
dorpskerkje en het kerkhof binnen de muren,
noemt hi' `komiek': `Toen de romeinsche legionai-

landse hoofden, met de controleur als voorzitter. De
Rappatraad behandelde in DD. ' s tijd civiele en strafzaken. Door deze Raad werd *Si Pamaga in 1842 tot
de straf vangeseling, brandmerk en dwangarbeid
veroordeeld, aldus lezen we in de Max Havelaar (vw
I, p. i8o). In een noot uit 1875 waarin M. de samen-

res dat bouwden hadden ze niet kunnen droomen
dat ze 'n christen kerkhof omheinden!' (vw xvi,.
87). *Sonnenberg
4

stelling en taken van de Raad beschrijft, schrijft hi'
niet te weten waar het woord Rapat vandaan komt.
Het woord schijnt alleen op Sumatra in gebruik te
zijn, aldus M. (vw I, P. 348).

Rammelslag, personage in de Ideeen 608-615 (vw Iv,
p. 357-368), door M. geschreven n.a.v. zijn voordracht te "Winschoten. Rammelslag staat voor het
type dat M. uitnodigt voor lezen en. Hi' worth in eroe en 'in een kring van mensen die hem – op han
wyze! – hoogschatten, die iets van hem willen leren.
Van mensen die behoefte hebben aan wryving... of
iets van dien aard'(Idee 6o8, vw iv, p. 357). Na deze
introductiegeeft M. een gesprek op het station
weer, als hi' worth afgehaald door Rammelslag.
Rammelslag, in gezelschap van de andere aanhangers Huilders, Lasman en Van Stryen, `rammelt'
door over van alles en nog wat. In een schitterend
voorbeeld van sarcasme beschrijft M. wat de voor-

Rappee, e ras to snuiftabak) en zinking (snuiftabak

drachthouderCpubliekspreker') gedwongen moet
aanhoren:

Rappo, Carl-, atleet met geweldige spierkracht, bekend in de dagen dat Nicolaas Beets zijn Camera Ob-

`bat's m'nheer Van Stryen... ook al 'n aanhanger van
je... denk je dat-i wat gelooft? Geen bliksem! Ge zyt
hier onder vrinden, dat verzeker ik u. (...) Zie je die juffrouw met krullen daar, die door 't gordyntje gluurt?
Dat 's juffrouw Poezelaar, de nicht van onzen officier
van justitie... ze doet het huishouwen by hem... omdat-i nietgetrouwd is. De vorige was 'n ander klantj e... die had wel drie vrouwen tegelyk. (...)
Krippelhof... pst... pst! Kom 'ns beneden, hier is iemand die je spreken wil — sjt, by moet eens met je aan
dengang — kom beneden! Zo man, ben je daar... daar
is Multatuli... die komt je bekeren. (...) Ja, man, je hebt
hier vyanden ook... ze zeggen allemaal — nietwaar,
Huilders? — dat je zo'n gemene kerel bent. Maar wy
zyn je vrinden... nietwaar, Van Stryen? Dat zal je zien
vanavond.' (vw iv, p. 357-361)
Op 12 februari 1887, een week voor zijn dood, droeg
M. nog 'met verve' de Rammelslag-monoloog in familiekring voor (vw XXIV, p. zz).

teen zinking, een volgens de oude volksopvatting
pijnlijke aandoening in enig lichaamsdeel als gevolg van kwade vochten). In de Woutergeschiedenis
lezen we dat in het – armoedige – winkeltje van de
firma *Motto Handel & Cie, waar Wouter kwam te
werken, tweeporseleinen vazen stonden, waarop
`in ouderwetse krulletters de woorden: rappee en zinking, te lezen stonden'. De toze wereld van de Zeedyk' beweerde dat deze potten `voor drie stuivers in
de week warengeleend van 'n uitdrager in de buurt.
(Idee 1091, vw vii, p. 36).

scura schreef(1839). Door M. wordt hi' genoemd in
Pruisen en Nederland (vw iv, p. 84).
(Lit. Hildebrand, Naa vijftigjaar, Haarlem, 1888, p. z5)

Ras ail Francois V.-0794-1878, Frans scheikundige
enpoliticus, nam deel aan de revoluties van 183o en
1848. Vanwege zijn republikeinse ideeen werd hi'
verbannen; tot 1859 verbleef hi' te Brussel. Van 1869
tot 1871 en na 1876 was hi' lid van de Franse yolksvertegenwoordiging.
In zijn 'Van den Rijn'-bijdrage van 13 juli 1869
schrijft M. dat Ras ail de enige socialist is die onlangs in Frankrijk bij de verkiezingen gekozen is.
Hi' vraagt zich echter of of Ras ail wel een oprecht
socialist is: volgens hem is hi' namelijk `vier millioenen rijk' (vw xm, p. 553). In een brief aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch d.d. 9 juni 1885 (vw xxm, p.
364-365) noemt M. hem als scheikundige.

Rattazzi-Bonaparte Wyse, Marie S.-, 1833-19oz,
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dochter van Thomas Wyse, een Ier, en prinses Letitia Bonaparte, dochter van Lucien Bonaparte. Zij
trouwde in 1850 met Friedrich van Solms, een prins
uit de Elzas, van wie zij zich na korte tijd liet scheiden. In 1863 huwde zij Urbano Rattazzi (1810-1873),
die herhaaldelijk minister was. Vier jaar na zijn
dood trouwde zij met De Rute, een Spanjaard, die in
1889 overleed. Zij schreef een aantal Franse romans
en toneelstukken engaf een levensbeschrijving van
Rattazzi uit. Haar dwaze uiterlijk en belachelijk optreden in de speelzaal worden uitgebreid beschreven in het hoofdstuk `Mikrokosmos' in de
Millioenen-studien (vw v, p. 276-279). Semi-Ur geeft
een `lystje van haar opschik gedurende den dag'. Zij
is 'over devyftig', maar draagt laag uitgesneden japonnen, en heeft blosjes op de wan en geschilderd.
M. schrijft verder over haar:
`Mevrouw Ratazzi, Bonaparte-Wyse, prinses van
Solms. Als ze Duits spreekt, noemt ze zich liever:

de

Solms. Dit klinkt possessiever en dynastieker, meent
ze. Maarge zoudt jets over

mannen zeggen? – Nu, zó

betekenis van bergkloof had, maar ook holle we of
gracht betekende. De Amsterdammer van 1 mei 1910
bevat een schets van deplattegrond van Lebak,
waarop een `tegenwoordig gedempe ravijn is aangegeven. Deze schets komt niet overeen met die in
Paul van 't Veer, Het levee van Multatuli 1979, p. 97.

Rechten, *beschermende rechten
Realismus en idealismus, onderwerp van enkele
voordrachten van M. in januari-maart 1880. Verslagen van deze lezingen zijn opgenomen in vw xx, p.
259 e.v.

Realistus, onbekende auteur die in 1861 de brochure
Multatuli' s Minnebri ev en, enz. aan de Redegetoetst publiceerde. De auteur komt hierin tot de conclusie dat er
weliswaar misbruikenplaatshebben in de kolonien,
maar dat de lezers van de Minnebrieven door M.'s
overdrijving toch een partij voor hem zullen kiezen.

gek tooien de mannen zich toch niet op? – Meent ge?

behaagt! Zeg me eens, gy man,
wie behaagt ze? Wie laten zich betoveren door haar
domme kunstj es? De mannen immers! Waar op den

(...) Onze zottin hier...
aan

duur ztilke waren ter markt worden gebracht, moeten
kopers zyn. 't Schepsel heeft middel weten te vinden
zich tweemaal te doen trouwen. Tweemalen dus heeft
'n

Rebekka, zuster van Laban. Abrahams oudste knecht
wordt er op uit gestuurd om een vrouw voor Izaak
te vinden. Hi' vindt haar, zoals voorspeld in een visioen, met een waterkruik bij de bron (Genesis
XXIV:45). M. gebruikt daarom in Idee 1169 de naam
Rebekka voor een waterkruik (vw vii,. zo6).

man zich haar om den hals laten hangen in gezel-

schap van al die sequinen en fladderlinten en misselyke nietigheid! (...) Tweemaal? Wdl, als Ratazzi sterft,
trouwt ze nogeens.' (vw v, p. 278-279)

Recht voor Allen,
1. Dagblad van *Domela Nieuwenhuis.
2. Smidsvereniging te Amsterdam die zich direct bij

M. haalde de gegevens voor deze beschrijving uit

de oprichting op 12 februari 1871 aansloot bij de In-

de handschriftfragmenten voor de Millioenen-studien bewaardgebleven, knipsel uit een verder
onbekende Duits krant.

ternationale. In juni 1872 weigerden de werkgevers
loonsverhogingen zolang Recht voor Allen-leden
lid van de Internationale bleven.
In een aantekening uit 1872 bij Idee 451 (vw iii, P.
1-392) neemt M. een advertentie uit Het Nieuws van
39
waarin jean Richard de Graaf, zoon
den Da over,
van een `Smidsbaas' zich verdedigt to en geruchten
omtrent zijn lidmaatschap van Recht voor Allen.
Toen hi' een vergadering van de vereniging bijwoonde, kreeg hi' te horen dat hi' daarvoor lid
moest zijn. `Uit een zekeren trots als zoon van een
Smidsbaas, meende ik dan liever Donateur te moeten worden, dan mij als eenvoudig lid onder de gezellen te mengen.'. M. haalt deze geschiedenis aan
als voorbeeld bij zijn stelling dat vooral de `middelstand' in Nederland zich schuldig maakt `aan een
karakterloosheid die alle begrip te boven gaat'.

een, bij

Raupach, Ernst-,1784-1852, auteur van het toneelstuk Die Schule des Lebens oder die KOnigstochter als Bettierin, romantisch toneelstuk in vijf bedrijven (1841).
Verder schreef hi' onder meer 16 drama's over de geschiedenis van het vorstelijk geslacht Hohenstaufen.
Die Schule des Lebens is degeschiedenis van prinses Isaura die reeds elfprinsen heeft afgewezen als prins
Don Ramiro haar hart verovert. Zij moet echter
eerst in de school des levens de ergste vernederingen
ondergaan. *School des Levens

Ravijn, In de Max Havelaar schrijft M. dat Havelaars
erf aan een ravijn grensde 'die zich uitstrekte tot aan
de oevers van den Tjioedjoeng, de rivier die Rangkas-Betoeng in een zyner vele bochten omsluit' (vw
I,.1 3).
Dezepassage leidde tot veel reacties. Onder anderen
*R.A. van Sandick, "G.Jonckbloet en jhr. W.H.W. de
Kock beweerden dat ergeen ravijn te Rangkas-Betoeng was en beschuldigden M. daarom van leugenachtigheid. Stuiveling verklaart echter in vw 1, p.
574 dat het woord ravijn in M.'s tijd niet alleen de

Reclus, Elie, 1827-1904, Frans geograaf. Vlak voor
zijn vertrek naar Parijs om een poging te ondernemen de Max Havelaar in het Frans uit tegeven,
schrijft M. aan zijn uit ever d'Ablaing van Giessenburg dat hi' deze vertaling mee terug zal nemen.
`Hy wordt gelaveerd door Elie Reclus' (8 oktober
1864, vw xI, P . 393). Begin 1882 weet diens broer, de
etnograaf Ells& Reclus (1830-1905), te melden dat
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Elie de vertaling – die nooit is verschenen – `retou-

zoodanig altyd zeer bruikbaar, d.w.z. dat hy in geen en-

cheerde' (brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan

kel opzicht uitstak. 1k geloof niet dat hy ooit iemand

M. d.d. 13 maart

1882 9 vw XXI, p. 783).

heeft in den weg g estaan, en dit is 'n zeer nuttige eig
enscha p. «Slim» en q glad» moet hy zyn, anders had
hy zich in den Haag niet zoo kunnen staande houden.

Rede, de-, "Logos

...) Van nobele aspiratien, van hooge opvatting eener
(
Redeneringen, Met het gesproken woord was wel-

levenstaak, van offerzucht, of wat van dien aard ook,

Licht in `vorige tyden en by andere volken iets te be-

is by van Rees geen spraak. Z'n hoofdstreven is dat hy

reiken', maar heden ten dage is dit niet het geval,

den boel gaande houdt en zyn rang, zyn traktement

aldus M. in Idee708 (vw Iv,

p. 438-439). Nog nooit

niet verliest. Bekwaam däärtoe is hy zeker. Men hoeft

hebben Kamer-redevoeren en namelijk een behou-

niet te denken dat hy ooit iets doen of laten zal dat op

der liberaalgemaakt of omgekeerd, een procureur-

'n andere berekening gegrond is.- 9 (vw XXIII, p.148)

generaal heeft nog nooit zijn stellingen herroepen
nadat hij de pleitrede van de verdediger had aange-

Rees, Willem Adriaan van-, 1820-1898,

Nederlands

hoord. In de volgende Ideeen gaat M. in op het spre-

schrijver, diende tot 1864 in het Indische leer. In

ken voorpubliek ("voordrachten), de *debating-

1870 werd hij lid van de Algemene Rekenkamer te

clubs, congressen (*congres) en andere 'broeikasten

Herinneringen
uit de loopbaan van een Indisch offiicier (2 dln., 1862), De
ionniers der beschaving in Nederlandsch Indie 4866) en
p
T oontje P olland, Indische typen (2 dln., 1867).

rskamers leveren
van redenary'. Ook de rederijke
sinds een dertigtal jaren weer een `kontingent sprekers, dat ik liever in degelederen der denkers zag

Den Haag. Hi' publiceerde onder meer

plaats nemen' Wee 715, vw Iv, P . 444) . Vol ens M.

M. meende dat hij de `oud-officier van het Indische

zijn de loges van de vrijmetselarij het ergst:

leer' was, die hem in de NRC beschuldigde van leu-

`Menig zwyger die kans had een denker te worden, is

gens ten aanzien van de besluiten van gouverneur-

in de loe,
ten koste van z'n streven naar waarheid,
g

generaal Duymaer van Twist over de werving van

aan 't redevoeren gebracht.' (Idee 716, vw iv, P. 445)

inlanders voor het le er (brief aan S.E.W. Roorda

719 schrijft hij dat het publiek gewoonlijk
g voor de hand
genoegen neemt met *frazen. Het lit

van Eysinga d.d. 25, 26 en 2,9 januari 1871, vw xiv, p.

dat 'het merendeel der sprekers van die botheid mis-

xxi,p. 281 - 282).

In Idee

bruik maake(vw Iv,

401 en brief aan D.R. Mansholt d.d. i mei 1881, vw

P . 449).
Regent, inlands hoofd van hoge rang, die in iedere af-

Rees, Otto van-0823-189z, resident van Kedoe, Bage-

deling van een residentie de assistent-resident ter

len en Soerabaja. Van 1864 tot 1872 was hij lid van de

zijde stond. Hi' behoorde veelal tot den van de vor-

Raad van Indid, van 1872 tot 1873 van de Tweede Ka-

stengeslachten die vroeger geregeerd hadden. M.

mer en vervolgens tot 1878 vice-president van de

vergelijkt de positie van de regenten met die van de

Raad van Indie. In 1879 werd hij minister van Kolo-

`Ryks - , Mark - , Gau- , Grens- en Bur raven van het

nien onder het kabinet Kappeyne van de Coppello

Duitse Ryk evenzo door den Keizer aangesteld, en

(tot 1880). Van 1884 tot 1888 was hij gouverneur-ge-

meestalgekozen uit de Baronnen'

neraal.

I, p.

(Max Havelaar, vw

59). Ook schrijft hij dat de Europese ambtenaar

M. kende Van Rees uit de tijd dat zij beiden adjunct-

zijn regent dient `te behandelen als zyn jongeren

commies in Batavia waren (1839 - 1842). Wanneer M.

broeder' (vw I,p. 62):

in

1845 in Buitenzorg verblijft, is Van Rees daar

kommies op het secretarie P. van 't Veer,

Het leven

van Multatuli,1979, p. 177). In een brief aan G.L. Fun-

`De Europeaan zy wel-opgevoed en kies, hy gedrage
zich met vriendelyke waardigheid, en kan dan zeker
zyn dat de Regent van zyn kant hem het bestuur ge-

ke d.d. 10 augustus 1872 noemt M. de op handen

makkelyk maken zal. Het stuitend bevelen, in verzoe-

zijnde benoeming van Van Rees tot lid van de Twee-

kenden vormgeuit, wordt met stiptheid nagekomen.

de Kamer. Hi' schrijft verder dat zij

gewezen colle-

het verschil in stand, geboorte, rykdom, wordt uitge-

n ` verdiensten
de
ga' wel verbaasd moetalzijn
over '

wist door den Regent zelf, die den Europeaan, als ver-

die de kieskollegien op eens in hem ontdekt heb-

tegenwoordiger des Konings van Nederland, tot zich

ben':

opheft, en tenslotte is een verhouding die, oppervlak-

Nu, onbekwaam is hy niet, zeker niet! Maar... libe-

kig beschouwd, botsing moet te weeg brengen, zeer

raal? Dat isgrappig! En z'n rapporten over vryen-ar-

dikes is de bron van een aangenaam verkeer.' (vw 1, p.

beid zyn valsch. Maar dat komt er niet op aan voor de

63)

Rott. kiezers, voor de ze Kamer en voor Nederland!

Over het verschil inpositie van een Europese ambte-

Het zy zoo. ' (vw xv, p. 306-307)

naar en een regent schrijft hij:

om

Naar aanleiding van Van Rees' benoeming tot gou-

`Hy [de Europese ambtenaar} bekleedt een ambt

verneur-generaal schrijft hij in een brief aan J.M.

den brode. Zyn inkomsten zyn juist voldoende, en zelfs
vaak niet voldoende, om aan de zynen het nodige te

Haspels

d.d. 14 mei 1884:

`Van Rees is 'n tydgenoot van me. We waren gelyk ad-

verschaffen. De Regent is: Toemenggoeng, Adipati, ja

kommies.
Hy is'n... oambtenaar» en was als
j unkt-

zelfs Pangtran ["Pangdrang], d.i. Javaans prins. De
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vraag voor hem is niet dat hy leve, by moet zó leven, als
het yolkgewoon is dit te zien van zyn aristokratie. (...)
De Europeaan leeft burgerlyk, de Regent leeft - of
worth verondersteld te leven - als een vorst.' (vw 1, p.
63)
*Cultuurstelsel *Karta Nata Negara
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tenrijk die in Wenen opgevoed werd, bijgenaamd
l'Aiglon, het adelaarsjong. De grootvader in de 'Losse bladen' bezat een ontbijtkop met zijn portret (vw
viii,. 38o). *Rome

Reine de Navarre, "Marguerite d'Angoulême, reine
de Navarra

Regering, Herhaaldelijk verklaart M. gekant te zijn
tegen verregaande regeringsbemoeienis, bijvoorbeeld met het "onderwijs en de verplichte "vaccinatie.
In een brief aan H.C. Muller d.d. 15 augustus 1886
schrijft hi' anti-socialist te zijn, omdat de "socialisten zijns inziens de Staat `almachtig' willen maken.
Hi' vervolgt:
`ik dring aan op de, meestmogelyke inkrimping der bemoeienis van 't noodzakelyke Kwaad dat men «Reeering» noemt. Zy houden zich voortdurend bezig
g
met het voorstaan en doordryven van nieuwe wetten,
ik beweer dat men zich hoofdzakelyk moest bezighouden met afschaffing van wetten.' (vw )(xi'', p. 653)
*anarchisme "constitutionele monarchie *Tweede
Kamer

Regeringsreglement, regelde het bewind van Nederlands-Indid. Artikel55 werd door M. gebruikt als
motto voor het tweedegedeelte van Over vryen arbeid:
`De bescherming der inlandse bevolking tegen willekeur, van wien ook, is een der gewichtigste plichten
van den Gouverneur-Generaal. Hy zorgt dat de besturende ambtenaren de daaromtrent bestaande of nader
uit te vaardigen verordeningen stiptelyk nakomen, en
dat den inlanders overal gelegenheid gegeven worde
om vryelyk klachten in te leveren.' (vw ii, p. 231)
Tijdens M.'s verlof was de herziening van het Regeringsreglement aan de orde in de Tweede Kamer
t.g.v. de nieuwe grondwet. In de Memorie van Toelichting had de Regering geschreven: `NederlandsIndite is een wingewest, dat behoudens de welvaart
der inheemse bevolking aan Nederland moet blijyen verschaffen de stoffelijke voordelen, die het
doel waren der verovering'. Teen deze opvatting
kwam vooral *Van Hoevell op. De minister, *C.F. Pahud, werd bijgestaan door "JJ.. Rochussen en *G.L.
Baud, leden van de Kamer.

Rehbinder, Nicolai, graaf-, overl. 1876, auteur van Jezus van Nazaret, treurspel in vijf bedrijven.
Blijkens een brief van M. aan P.A. Tiele van waarschijnlijk 8 juli 1876, heeft Rehbinder M. om een oordeel over zijn boek gevraagd. M. stuurt Tide het
werk ter lezing (vw xviii, p. 402). Op 18 november
1876 schrijft hi' Tide dat er veel `schoons' in is. Hi'
meent echter wel dat Rehbinder teveel de bijbel
heeftgevolgd, waarin louten' staan: Jezus' leven is
geIdealiseerd weergegeven (vw xviii, p. 505). "Jezus

Reichstadt, Hertog van-, 18n-1832, na 1814 de titel
van de zoon van Napoleon en Marie Louise van Oos-

Reinout II, (Reinald ii) "Eleonora van Engeland, herto in van Gelre

Rembang, residentie op Java. *Henri C. Bekking
Rembrandt Harmensz. van Rijn-, Leiden 1606 Amsterdam 1669, Nederlands schilder en etser. Zijn
opulariteit wordt door M. enkele malen betwist
PP
(*Michelangelo). "Jan Steen

Remo, ps. van O. Wattez.
Remus, en zijn broer Romulus, volgens de legende de
stichters van Rome. De legende vertelt dat zij in een
mandje in de Tiber gegooid werden toen Amulius
aan de macht kwam. Zij werden gered en gezoogd
door een wolvin. Later werden ze tijdens een van
hun rooftochten herkend. M. noemt de beide broers
in de Millioenen-studien (vw v, p. 62).

Rémusat-Gravier de Vergennes, Claire E.J.-, Parijs
178o-1821, Frans schrijfster, trouwde in 1796 met
graaf de Remusat. Sinds 18o2 was zij de hofdame
van keizerinJosephine de Beauharnais. Haar memoires (18oz-i8o8; 3 dln.) verschenen postuum (18791880 evenals haar Lewes (z dln., 1881).
In een brief aan baron A.D. van Verschuer d.d. 13 oktober 1881prijst M. haar Memoires; hi' noemt het een
ft er
o a over:
belangrijk boek. Hi'
schrij..
"t Komt me voor als een nekslag voor de Bonapartisten. Geen io Vicor Hugo's ["Hugo] of Rocheforts [*Rochefort] met hun «Chatiments» of «Laterne» zetten
den «Grandhomme» [=*Napoleon] zoo in 't hemd als
deze memoires.' (vw xxi, p. 474)
"Talleyrand-Perigord

Renan, Ernest-, 1823-1892, Frans letterkundige en geleerde. Hi' verwisselde zijn studie theologie voor
die van de Semitische talen nadat hi' in 1845 met
zijn geloof had gebroken. In 1862 werd hi' hoogleraar Semitische talen te Parijs. Vanwege zijn kritische werk Vie deJesus (1863; Nederlandse vertaling:
Leven vanJezus), waarin Jezus niet mythisch maar
louter menselijk wordt voorgesteld, werd hi' in 1863
ontslagen. In 1871 werd hi' in zijn ambt hersteld.
In een aantekening bijIdee 140 veroordeelt M. fel de
natuurkundige verklaringen van de `oppervlalddge
Renan' die bijv. beweerde dat *Lazarus niet dood
maar schijndood was, en dat Jezus zich 'de opwekkery liet aanleunen':
`Renan moest eens 'n Museum van middeleeuwse
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schilderyen bezoeken. Dat te Keulen, byv. Daar zou hy
't antwoord vinden op z'n armzalige pogingen om gezond verstand en ietwat gelovery door elkaar te knoeien.' (vw p. 68o)
In Idee 48 2 komt hi' op Renan terug. In tegentelling
tot de noeste `arbeiders op het veld', zoals "Rousseau, "Voltaire, *Diderot en "d'Alembert, zoekt Renan, `dilettant-botanist van beroep', niet naar
waarheid, maarplukt zijn bloempje – het Leven van
Jezus – en biedt dit het yolk aan als de waarheid:
`Het yolk geloofde hem terstond, omdat het een leugen was. Of liever, omdat-i de leugen zeide op 'n aanenamen toon. En hyzelf geloofde misschien dat hy
g
de waarheid sprak, want zeer sterk in de botanie was
p. 229)
hy niet.' (vw
In een aantekening uit 1872 bij Idee 454 noemt hi'
Renan een `kunstemakee en schrijft het onbegrijpelijk te vinden dat zijn `geknoei' ook in Duitsland en
in Nederland opgang heeft gemaakt (vw p. 413).
"Meyners *Strauss

Republiek, Een republiek biedt niet meer, misschien
zelfs minder kans op het goed behartigen van de algemene belangen dan een despotisch geregeerde
staat, aldus betoogt M. in Idee 786 (vw iv, p. 5075o8). Eenzelfde gedachtengang vinden we in Pruisen
en N ederland (vw iv, p. 75). In de 'Brief aan de voorzitter van het Demokratisch Congres '("congres 3)
schrijft hij:
`Republiek? Wel zeker... waar 't kan! Republiek? 0 j a,
als er stof voor is! Maar in Holland bestaat die stof
niet. Voor we zoo ver zyn, zou er heel iets anders moeten geschieden! Er is integriteit noodig, plichtbesef,
waardigheid, rechtsgevoel, moed... altemaal zaken die
in ons land niet bestaan. (...) Republikanisme is evenzeer of liever meer 'n zaak van karakter als van politiek. Zoolang 't karakter ontbreekt, heeft de zoogen.
politiek niets te beteekenen, en dat karakter heb ik in
Nederland niet gevonden.' (29 mei 1873, vw xv, p. 773774)
In Idee 833 gaat hi' in op de beschuldiging dat hi'
geen oprecht republikein zou zijn. Hi' noemt zichzelf een republikein 'mks men dit woord niet opvatte in bekrompen betekenis' en vervolgt:
`Ik houd genot voor deugd. (...) De grootste genieting
vinden wy in 't voortbrengen van genot, in 't doen genieten. Ook waar we niet of maar gedeeltelyk slagen,
zyn we deugdzaam door 't pogen. Wie NW' genot
tracht te scheppen, wie 't algemeen welzyn wil bevorderen, in de mening dat hy daardoor de som van geluk
verhoogt, is deugdzaam en republikein, onverschillig
of hy z'n doel wil bereiken met een Koning of met zeventig. (...) De republikein kent als zodanig geen edellieden,geen ryken, geen werkman, geen vrouwen of
mannen zelfs, hy kent en erkent slechts mensen. Door
verheffing van mensen-waarde tracht hy de som van geluk te vergroten.' (vw p. 562-563)

Rerum cognoscere causas, deel van een versregel uit

"Virgilius' Georgica. Deze versregel luidt volledig: Felixqui portuit rerum cognoscere causas (Lat. gelukkig is hi' die in staat is de oorzaak der din en te
leren kennen). In Nog eens: vrye arbeid spreekt M. van
de `schone religie van het rerum cognoscere causas' (vw
v,p. 401).

Resident, bestuurder van een residentie(den van de
gewesten waarin Indie verdeeld was), hoogste Europese ambtenaar onder de gouverneur-generaal. Oorspronkelijk was de resident de gezant van de OostIndische Compagnie bij de Javaanse vorsten. In de
Max Havelaar zet M. duidelijk de structuur van het
Nederlands bestuursstelsel uiteen. Over de taak van
de residenten schrijft hi' onder meer:
`Het zyn deze residenten, die eigenlyk het Nederlands
gezag tegenover de Javaanse bevolking vertegenwoordigen. Het yolk kent noch den Gouverneur-generaal,
noch de Raden van Indie, noch de Direkteuren te Batavia. Het kent slechts den resident, en de beambten die
onder hem het besturen. Een dusdanige residentie –
er zyn er, die byna een millioen zielen bevatten – is
verdeeld in drie, vier of vyf afdelingen of regentschappen, aan welker hoofd adsistent-residenten geplaatst
zyn.' (vw 1, p. 59)

Restauratie, herstel van de regering van het Huis van
Oranje in 1813, ook gebruikt voor het herstel van de
Europese vorstenhuizen in Europa na de verdrijving van Napoleon. In Idee io58 schrijft M.:
Vie lust heeft in nog meer misselykheid, kan zich
van de karakterloosheid onzer verzenmakers overtuigen, door 't inzien van byna ál de rymerlary die na de
restauratie de pers bevuilde, en den waarheidszin der
Natie verdrong.' (vw p. 579)

Retributie, *contributie
Réve aux millions, (Fr. droom van miljoenen) "erfeniskwestie

Rdville, Albert-, Dieppe 1826 – Parijs 1906, Frans protestants theoloog. Van 1851 tot 1872 was hi' predikant bij de Waalse gemeente te Rotterdam, in 188o
werd hi' hoogleraar theologie in Paris. Hi' verdedi de tegenover Allard Pierson het recht van de modernen om in de Nederlands Hervormde kerk te
blijven (Nous maintiendrons, Groningen, 1865).
In zijn bijdrage voor de Opregte Haarlemsche Courant
van 20 maart 1869 (vw xi'', p. 413), noemt M. hem als
een van de Fransegodgeleerden. In een brief aan
G.L. Funke d.d. 16 december 1878 meent hi' dat
Reville `geen goed mensch!' is (vw )(Ix, p. 618-619).
"Coquerel

Re baud Louis-0799-1879, Frans geschiedschrijver,
reisbeschrijver, beoefenaar van de sociale wetenschappen. Hi' werd bekend door zijn romanJerOme
Paturot d la recherche d'uneposition sociale (1843), een sa-
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tire op de maatschappij onder de Franse Juli-rering.
In een aantekening bij Pruisen en Nederland citeert M.
uit Du parlementarisme (?), waarin Re baud het parkmentaire stelsel veroordeelt. Zijn commentaar
luidt: luist! Wie een oog slaat in de keukens waar de
parlementspoppen worden gebakken, is er misselyk
van.' (vw iv, p. 97). In Idee 1027 noemt hijJerOmePaturot d la recherche d'uneposition sociale `een der best geschreven boeken die onze eeuw oplevere (vw vi, p.
32o). Re bands Etudes sur les reformateurs contemporains ou socialistes modernes Saint-Simon, Charles Fourier,
Robert Owen (Brussel, 1841) vindt M. een 'best werk'
(brief aanJ.B.H. Bremer d.d. 7 augustus 1883, vw
X.XII, p. 683).

Reynolds, sir Joshua, 1723-1792, Engels portretschilder, vooral van vrouwen- en kinderportretten. M.
vraagt zich in de Millioenen-studien of of Reynolds de
schilder was die bij zijn bezoek aan de Tower `een
enkel voorwerp of locaal zo belangwekkend vond
als die dnegeslotene deur, waarachter iets geheimzinnigs verborgen scheen, of... niets?' De schilder
vulde deze ruimte op zijn dock met de `schimmen
van afgestorven koninginnen van En eland' (vw v,
P. 35).
Verderop schrijft hi' over de schilder:
`zouJoshua Reynolds ook zo'n last hebben van z'n

veelgevaar werden blootgesteld, is een verzinsel. M.
schrijft vender over dit rapport:
`Slechts voor 'n deel kan men 's mans Aufschneiderei
op rekening zetten der onnozelheid van iemand die –
als veel dominees van zyn soort – weinig ondervonden
heeft. De toeleg om zich voor 'n zwaarbeproefden Paulus te doen door aan, openbaart zich hier en daar in
opzettelyke leugen. Zo zyn ze!' (vw Iv, P . 435)

Richard 1 Leeuwenhart, (Coeur de Lion) 1157-1199,
koning van En eland van 1189 tot 1199. Hi' nam deel
aan de derde Kruistocht, maar werd op de terugreis
gevangen gezet door Leopold van Oostenrijk en uitgeleverd aan Keizer Hendrik VI.
Zijn dappere daden zijn beschreven door "Walter
Scott in diens roman Ivanhoe. Door dit boek werd Richard I Leeuwenhart het ideaal van veel opgroeiende 'on ens van wie DD. er een was. Hiervan getuigt
een van zijn verlovingsbrieven aan Tine waarin hi'
over zijn jeugd schrijft:
`Daar zijn oogenblikken waarin jongens vele ridderlijke idees hebben, het is de tijd waarin men romans begint te lezen, die wel is waar veel kwaad, maar geloof
ik ook veelgoeds stichten. het is de tijd waarin men in
verbeelding Richard Coeur de Lion naar Palestina
volt,
men droomt van middeleeuwsche loyaliteit en
g
chevalerie.' (27 november 1845, vw

yin, P . 555)

*Saladin

scheppingen? De slimmerd schilderde koningen, en
wat meer is:geesten. En ik ongelukkige heb me aan
mensen gewaagd!' (vw v, p. 295)
Reynst, jhr. Joan C.-, 1797-1874 Oostindisch ambtenaar( 1816), directeur-generaal van Financien (1830),
lid van de Raad van Indie(1836) en vice-president
(1843). Hi' werd in 1840 in de adel verheven. In 18441845 was hi' waarnemend gouverneur-generaal. DD.
werd in dezeperiode in *Natal geschorst.

Richard 111,1452-1485, koning van En eland van 1483
tot 1485, bijgenaamd `de Gebochelde'. Hi' werd in
1483 regent voor zijn minderjarige neven, die hi' liet
vermoorden. Bij de slag tegen Hendrik VII bij Bosworth, kwam hi' om. Hoofdpersonage in het gelijknamige drama van "Shakespeare. In die hoedanigheid wordt hi'j door M. genoemd in Idee 623 (vw iv,
P . 374).

Richardson, Samuel-0689-1761, Engels schrijver
Rhemrev, C.H.-, klerk te Rangkas Betoeng. In 1856
verzorgde hi' afschriften van DD. ' S stukken. Rhemrev dacht dat het Gouvernement DD. zou helpen in
de Lebak-affaire. DD. schreef in maart 1856 in zijn
memoriaal: `Ithemrev. Mijnheer. U hebt Uw pligt
gedaan, het Gouvernement zal U helpen Er is hier
zeergeknoeid, altijd geknoeid. Ik. Bette Rhemrev:
ikgeloof het niet-' (vw ix, p. 567).
(Lit. Paul van 't Veer, Het lezen van Multatuli,1979, p.
324, 348-349)

van zedenkundige brie romans waarvan Clarissa
Harlawe (8 din. 1748), Pamela or virtue rewarded (1740)
en Sir Charles Grandison (6 dln.,1753) de bekendste
zijn. Hi' heeft veel invloed gehad op de Europese
literatuur, onder meer op Rousseau. In ons land
beinvloedde zijn werk Rhijnvis Feith, Bete Wolff
en Aagje Deken en Adriaan Looses Pz.
M. ergerde zich aan de moraal in Richardsons boeken. De roman Pamela noemt hi' in een noot bij Idee
1272`afschuwelyk':
`Nog altyd staat die vuile Richardson feitelyk aan 't

Rhense, "Koningsstoel

hoofd van zekere school, al weten de discipelen-zelf

Rhijn, Leendert j. van-, 1812-1887, Nederlands predikan t, werd in 1845 benoemd tot inspecteur van het

onmiddellyken vOOrman te doen te hebben.' (vw vii,

niet wien ze volgen, omdat ieder meent slechts met z'n

Nederlandsch Zending-genootschap in Oost-Indict.
In zijn Reis door den Indischen archipel, in het belang der
evangelischen zending, (Amsterdam, 1851) komt over
Menado veel onwaars voor, schrijft M. in Idee 705.
Van Rhijns bewering dat de zendelingen daar aan

p. 623)

In een brief aanJ.M. Haspels d.d. 5 februari 1884
schrijft hi':
`De Clarissa Harlowe's en Pamela's zyn de lievelingsheldinnen van hoeren. Dat en 't verkoopen van moraliteitspraatjes zyn de geliefdste uitwegjes om met
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fatsoen 'n smeerlap te wezen.' (vw xxiii, p. 93; cf. brief
aan C. Busken Huet d.d. 4 september 1866, vw xi, p.
678)
Op de deugzaamheid van het hoofdpersonage uit Sir
Charles Grandison zinspeelt M. in de Woutergeschiedenis:
`Als-i [--Wouter] voor z'n veertien stuivers, toevallig 'n
Karel Grandisson had te lezengekregen – vervelender
edachtenisse! – zou z'n gedicht van dien Woensdag
g
heel anders uitgevallen zyn, en by had misschien... ja,
zeker had-i dan de hand van verzoening gereikt aan
Slachterkeesje, en dien wellicht nog 'n paar griften
=griffels] toegegeven, met volkomen vergiffenis voor
[
't onjuist verhuizen van dezen of genen graaf.' (Idee
405, vw II, p. 611)
Inplaats van een gedicht op de mannelijke deugdzaamheid te schrijven, had Wouter een gedicht over
roversgemaakt, het zgn. "Roverslied.
Op 3o januari 1876 schrijft M. aan B.L. van Popering
dat zijn leven na zijn 2.3ste jaar meer op dat van een
Grandison of een Brave Hendrik leek 'clan naar m'n
vw xv
eigen begrippen eigenlyk gevorderd werd (vw
p. 229). "«Verstand- en Hart» -litteratuur *De Sade

Richelieu, Armandjean Duplessis, hertog en kardinaal de-5 1585-1642, Frans staatsman, sedert 1622
kardinaal. Alspoliticus brak hij de macht van de
adel, de hugenoten en van Duitsland. 'Maar we weten nu eenmaal dat onze kieswetterige ministerfabriekgeen Richelieu's leveren kan.' schrijft M. in
een noot bij Idee 760 (vw iv, p. 696).

Richelieu, Louis Francois Armand Duplessis, hertog de-, 1696-1788, sedert 1748 maarschalk van Frankrijk, streed in de Oostenrijkse successie-oorlog (bij
Fontenay in 1745 en bij Genua in 1747) en in de Zevenjarige Oorlog, waarbij hij in 1756 Hannover veroverde. Richelieu kon nauwelijks spellen, maar
werd op zijn 24ste jaar lid van de Academie. Zijn Memoires werden in 1790 uitgegeven maar bleken onbetrouwbaar. In 1869 werden zijn Nouveaux memoires (4
dln.) gepubliceerd. In een noot bij de Divagatien
noemt M. hem een analfabeet(vw v, p. 363).

dig de studie van `celtische spraakvorsching, voornamelyk toegepast op plaatsnamen' beoefende, die hij
ook toepaste ook op geslachts- en diernamen. M. en
Riecke troffen elkaar vanaf die ontmoeting tijdens
Riecke's vakantie bijna elke avond en M. was zeer
geInteresseerd in diens taalstudie. Riecke publiceerde enkele werken over dit onderwerp die weinig bekend zijn geworden. Mimi noemt de titels van
enkele werken die zij van hem bezit: Der V olksmund
in Deutschland Sonst undJetzt (Nordhausen, 1865),
Ueber den Ursprung der Sprachen, Sagen und Mythen
Nordhausen, 1867), Die Uhrbewohner und Alterthiimer
(
Deutschlands (Nordhausen, 1868), Die Schichtung der
Volker und Sprachen in Deutschland au f Grund der vergleichenden Sprachforschung, nachgewiesen an Orts-, F amilien-, Thier-namen. Titeln und Idotismen von dr. med. C.F.
Riecke (Gera, 1872). Een brief van M. aan Riecke van 31
juli 1872 (vw xv, p. 296-297) werd door Mimi in haar
brievenuitgave opgenomen (vw xv, mededelingen
juli nRiecke met een
Mimi, p. 257- 261). Op 8am
zoen afscheid van M. die later teen Mimi gezegd
zou hebben:
Tie taalstudie is aardig zeide hij. 0 niet, alsof ik alles
zou aannemen wat Riecke zei, lang niet! maar 't is
waar dat mij door de aanraking met hem als 't ware
een Licht is opgegaan. ik zie allerlei waaraan ik vroeger
niet dacht.' (vw xv, p. 274-275)
Van m.'splan enkele van Riecke's denkbeelden ook
in Nederland in an te doen vinden is, aldus Mimi,
niets terechtgekomen. Op enkele plaatsen in zijn
werk heeft hij er wel iets over geschreven, bijv. in de
"Woutergeschiedenis, waarin M. `Oom Sybrand'
`eenige van zyn taalopvattingen in de mond' le de
(mededeling van Mimi d.d. 29 juni 1872, vw xv, p.
261). Nog in 1884 hoopte M. R.J.A. Kallenberg van
den Bosch voor Riecke's taaltheorie te interesseren,
getuige zijn brief van 18 juli van dat jaar (vw )(xi'',
p.188-189). *etymologie "memoriaal

Rikaneren, (Fr. ricaner=grinnekend zeggen) neologisme, door M. gebruikt in Idee 661 (vw iv, p. 400).

Rinaldo Rinaldini, roververhaal uit 1798 van Christiaan A. Vulpius (1762-1827.) *Glorioso

Richter, Johann Paul Friedrich-, "jean Paul
Ris, Klaas-, 1821-1902, geb. te Westzaan, molenaarsRidders van de Ronde tafel, de-, ridderorde ten ti'
de van de legendarische keltische koning Arthur.
Van deze dappere ridders bezit Wouter kleurprenten(Idee 1047, vw VI, P. 396).

Riecke, Carl F.-, geb. i8oz. Naar Mimi meedeelt,
maakte M. in juni 1872 kennis met Riecke in het museum van oudheden in Wiesbaden, toen zij beiden
voor eeenglazen kist stonden die het skelet van 'Sarah' bevatte (vw xv, p. 257). Deze gebeurtenis diende als stof voor de Millioenen-studien (vw v,p. 197204, p. 321-322). Mimi vermeldt verder dat Riecke
vroeger `militair dokter' was geweest en tegenwoor-

knecht te Amsterdam, nestor van de Nederlandse arbeidersbeweging. Hi' richtte vakverenigingen op en
schreef brochures over maatschappelijke vraagstukken. Hi' was een van de Dageraadsmannen ("De Dageraad a) die met m. in aanraking kwamen. Na 26
jaar dienst werd Ris vanwege zijn socialistische
denkbeelden ontslagen (1876) en werd hij petroleumventer. Hi'j werd met Gerhard de eerste leider
van de Socialistenbond. In 1950 is de steen op zijn
graf op Vredenhof aan de Haarlemmerweg geplaatst.
Van hem is de *begroting van een Hollands huisgezin, die door M. opgenomen werd in Idee 451 (vw ill,
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P In een noot bij dit Idee beveelt M. zijn lezers Ris' Is Neerlands moedjenever moed, dan vivat de jene4 aan:
ver! (186)
`Het is een hartig stukj en, en geschreven door een
werkman. Zo'n stem uit het Volk is veel belangryker
dan degemeenplaatsen van de zedeprekende afschaffers.' (vw iii, p. 123)
Op 13 februari 1867 schreef M. hem een brief, die echter nooit verzonden is. In deze briefprijst M. Ris'
brochures, gaat in op het vraagstuk van armoede,
geeft zijn visie op arbeidersbewegingen en noemt
hetgeloof als een van de oorzaken van armoede:
`Ik blyf er by dat het Geloof een pest is. Sedert eeuwen
is daardoor het verstand in slaap gewiegd. De gewoonte om aantenemen wat een zwartrok zegt, gewende
aan luiheid vangeest. Die luiheid maakt de menschen
tot kinderen, slaven, werktuigen, en daarvan is ten
alien tyde misbruik gemaakt door velen die evenmin gelooven als ik, maar die zich geloovig aanstellen om de
onderworpenheid der anderen niet verliezen. Er is
een nauw verband tussen geloof en armoede.' (vw xi', p.
78).

Risler aind, personage uit de roman Fromontjeune et
Risler dine, moeursparisiennes (1874) van de Franse
schrijver Alphonse Daudet (184o-1897). In zijn kritiek op *Isaac Disraeli, vraagt M. spottend of hij misschien 'degoddelyke schryver van Risler aine is (Idee
1279, VW VII, p. 654).

Ristori, Adelaide-0822-1906, wereldberoemd Italiaans toneelspeelster. In de Minnebrieven schrijft M.
dat hij haar zag spelen. Ze speelde `heerlyk mooi in
een lelyk stuk,
dat wel lelyk wezen moest, want het
was voor haargemaakt als 't byschrift naar een
prentje' (vw II, p.117). *Rachel *Saul

Ritter, Pierre H-.0851-1912, remonstrants predikant
te Utrecht(1882-1891), waarna hij hoofdredacteur
van Het Nieuws van den Dag werd. In i906 werd hij benoemd tot hoogleraar geschiedenis van de wijsbegeerte, logica, metafysica en zielkunde.
Ritter zond op 6 maart 1882 een brief aan M. waarin
hij zijn `oprechte waardering' voor M. uitte (vw XXI,
p. 756). Na een bezoek van Ritter en zijn vrouw aan
Nieder-Ingelheim op 28 juli 1886 volgde een hartelike briefwisseling en correspondentie-schaak. Ritter schreef na M.'s dood een herdenkingsartikel in
Eigen Haard van 5 maart 1887.

Rivierdijken, In Idee io5od brengt M. de Nederlandse rivierdijken ter sprake in het vraagstuk of kunst
een regeringszaak is. Hi' meent van wel en schrijft
vervolgens dat ook de werkzaamheden op het gebied van waterstaat niet lunsteloos' moeten geschieden. Maar:
`Ik roer daar 'n teerpunt aan. De Hollander is nu eenmaalgesteld op rivierdykj es, en op de daardoor veroorzaakte overstromingen. Sedert eeuwen verhoogt-i de
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bedding van z'n rivieren – straks zal hy ze op palen boven z'n hoofd laten to en – en hy verwaarloost de aaneboden gelegenheid tot ophoging van z'n land,
g
omdat hy 't beter vindt met de materie die de Natuur
zogoedig levert, z'n zeegaten te stoppen. De gevolgen
zyn: natte bodem en droge haven.' (vw vi, P. 455-456)
Vooral de Hollandse zandlaagjes die als di'k'es
dienst doen, zijn nadelig voor het land, en bij doorbraak noodlottig, vervolgt M. Deze opvatting ziet
hij bevestigd in een 'causerie scientifique' van Henri
de Parville in hetJoumal des Debats (aantekening bij
Idee io5od, vw vi, P. 746).
In zijn lezing van to februari 1881 te Zutphen stelt
hij voor niet het doorsteken van dijken, maar het
bouwen daarvan strafbaar te stellen (versla g in de
Zutphense Courant; vw XXI, p.155).
"Sint-Elisabethsvloed

Robbers, Jacques G.-0838-1925, directeur van de uitgeversmaatschappij *Elsevier die in 188o het Multatuli-fonds van "G.L. Funke kocht. In 1881 verscheen
bij Elsevier de vijfde druk van de Max Havelaar.
De verhouding tussen Robbers en M. verliep vanaf
het begin stroef. Hierover schrijft M. op 13 juni 1881
aan zijn vorige uit ever G.L. Funke onder andere:
Tenfeit is (mooi of leelyk, 't is 'nfeit!) dat ik van den
Heer Robbers niet accepteer, noch inmenging in myn
werk, noch meer of min zydelingsche maningen of
vermaningen, noch aandringen op haast! Ziet de heer
R. niet in, dat hy zich ten-mynen opzichte van zulke
din en (hoe ook ingekleed!) zal moeten onthoud en,
welnu, 't aantal auteurs is groot. Hy kan z'n kopie elders zoeken.' (vw xxi, p. 327)
Funke antwoordt hem op 19 juni 1881 dat het hem
spijt dat M. problemen verwacht met Robbers: 'Ergernis k6n mettertijd m.i. niet uitblijven in Uwe verhouding tot een man die voor alles business man
mag heeten.' (vw XXI, P. 343).
M. had door een voorschot van f z000 echter wel verplichtingen aan Elsevier. Hiervoor corrigeerde hij
de MaxHavelaar voor de vi'jfde druk, maar leverde
geen nieuwe kopij. Mimi deelt mee dat Robbers herhaaldelijk aandrong op terugbetaling. Uiteindelijk
verzocht M. zijn vriend 1.M. Haspels om met Robbers tegaan praten. Vol ens Haspels stelde Robbers
zich welwillend op. M. schrijft hem dat Robbers inderdaad `recht op kopy' heeft en hoot dit spoedig
te kunnen leveren(brief van M. aan Haspels d.d.18
mei 1885, VW XXIII, p. 349). De laatste afbetaling van
de schuld bekostigde Mimi uit de opbrengsten van
haar uitgave van M.'s brieven.
Robbers was vanplan de vijfde druk van de Max Havelaar op te sieren met illustraties. Hiervoor vroeg
hij jhr. Josias C. Rappard houtgravures te vervaardien. De MaxHavelaar verscheen echter zonder deze
g
platen *illustraties).
In 1888gaf Elsevier de Verzamelde werken van M. uit,
`bezorgd door zyne weduwe' ("Volledige Werken).
In 1910 stelde Robbers de catalogus samen van de
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Multatuli-tentoonstelling in het Stedelijk Museum
te Amsterdam.
Robert le Diable, opera van Scribe, in 1831 op muziek
ezet door Meyerbeer. In de Millioenen-studien (vw v,
g
p. 242-243) citeert M. uit deze destijds populaire opera.
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ontvluchtte. In 1880 kreeg hij gratie en werd opnieuw lid van de Volksvertegenwoordiging.
Rochefort zou Napoleon III dankbaar moeten zijn,
aldus M. in de Causerieen, want `hier [in Nederland]
zou z'n lanterne in den moddergesmoord zijn' (vw
Iv, p. 122). "Remusat Gravier de Vergennes

Rochussen, Jan Jacob-, 1797-1871, geb. te Elten, werd
in 1840 minister van Financien. In die functie le de
hij de staat van 's Lands geldmiddelen open en hief
hij het Amortisatie-syndicaat op. In 1843 moest hij
aftreden toen hij de schuldbrieven van 5% en 4% wilde omzetten in schuld van4%, en later 3%. Hi' werd
gezant te Brussel en van 1845 tot 1851 gouverneurgeneraal van Nederlands-Indie. Tijdens zijn bewind
werd in de jaren 1846, 1848 en 1849 de Bali-oorlog tegen de zeeroverij gevoerd. Rochussen toonde zich
een voorstander van het "Cultuurstelsel. Alsgouverneur-generaal drong hij aan op de vestiging van het
Robidd van der Aa, PieterJ.B.C.-,1832-1887, schrijNederlandsgezag in de Buitenbezittingen. In 1852
ver van aardrijkskundige en geschiedkundige stuwerd hij lid van de Tweede Kamer, in 1858 kabinetsdies, lid van de kring rond De Nederlandsche Spectator,
formateur en van 1858 tot eind 1860 was hij minister
medewerker van De Gids.
van Kolonien. Hi' werd gedwongen ontslag te neIn 1860publiceerde hij een recensie van de Max Havemen omdat hij vast bleef houden aan het Cultuurlaar in De Nederlandsche Spectator (9 juni, nr. 23, p. 182,stelsel. Van 1864 tot 1869 was hij opnieuw Kamerlid.
183, niet ondertekend en 3o juni, nr. 26, p. 205-207,
Eind januari 1846 gaat M. op audientie bij de nieuwe
ondertekend met R.v.d.A.). In deze bespreking uitte
gouverneur-generaal, Rochussen, om overplaatsing
hij kritiek op de samenhang tussen de geschiedenis
aan te vragen. Naar Mimi meedeelt was M. er in `rijvan Droogstoppel en die van Sjaalman en voorspeltenue'Ceen zeer bonte Schotsche ruit') heengereden
de hij dat het boek weldra vergeten zou zijn. Wel
en ontving Rochussen hem niet vriendelijk (dagwist hij de plaatsnamen die door "J. van Lennep verboek van Mimi d.d. 14 december 1872, vw xv, p. 516).
van en waren door puntj es, correct aan te vullen. M.
Twee dagen later schrijft M. Rochussen een brief (2
schrijft op 16 juni 1860 aan Tine dat zij zich niet
februari 1846, vw viii, p. 630-637), waarin hij verslag
boos moet maken over die Ilaauwigheden van den
doet van de voorvallen te *Natal en te "Padang, en
Spectator' (vw x, p. 250).
hem verzoekt om een spoedige gunstige plaatsing
Op zz maart 1877 noteert Mimi in haar dagboek (vw
("Poerwakarta "Poerworedjo). Binnen 24 uur heeft
xviii, p. 652-653) een ontmoeting van M. met Robide
hij antwoord: hij moet naar Krawang terugkeren.
van der Aa op een vergadering van De Nederlandsche
M. ontmoet Rochussen opnieuw wanneer deze in
Spectator. Bij die gelegenheid leek Robide van der Aa
– M. herinnert zich hem als een `onaanzienlyk klein
juli 1847 een bezoek aan Poerworedjo brengt (vw ix,
• 35). Ook in februari 1848 verzoekt M. hem in een
kereltje' – nog positief over het boek te zijn. M. was
P
dan ook zeer verbaasd toen bovengenoemde recenminder ondergeschikte betrekking geplaatst te worden (vw ix,p. 41).
sie verscheen.
Op ii november ft1859
schrij
"*Van Hasselt
Rochus
Robinson Crusoe, roman uit 1719-1720 van "Daniel
sen, die dan minister van Kolonien is, over de op
handen zijnde publikatie van de MaxHavelaar.
Defoe.
Havelaar. H i'
waarschuwt hem dat dit werk weleens een slechte
invloed zal kunnen hebben op de Indische bevolRobsart, Amy-, overl. 1560, eerste echtgenote van Roking (vw x, p. 104). Rochussen schrijft vervolgens
bert Dudley, graaf van Leicester. Het verhaal gaat
dat zij vermoord is op last van haar eigen man, die
aan Van Hasselt en "J. van Lennep (21 november
er op gerekend had met koningin Elizabeth te trou1859, vw x, p. 129-130) dat hij inlichtingen over M.
zal inwinnen. Valt de informatiegunstig uit, dan
wen. Dezegeschiedenis is beschreven in de roman
zal hij proberen M. te helpen, maar: `Natuurlijk dat
Kenilworth (1821) van Walter Scott. *Kenilworth
hij in dat geval niet schrijft – wiens brood men eet,
Rochefort, Victor Henri, markies de-0831-1913,
wiens woord men spreekt'. Zowel broer Jan Douwes
Frans radicaal dagbladschrijver en politicus. Vanaf
Dekker(28 november 1859, vw x, p. 137-138) als Van
1868 bekritiseerde hij de regering van Napoleon iii
Lennep proberen bij Rochussen iets voor M. te bereifel in zijn tijdschrift La Lanterne. In 1871 was hij een
ken (8 december 1859, vw x, p. 145-146).
SEW
"...
van de leiders van de *Commune van Paris. Hi'
Roorda van Eysinga geeft in een artikel in De Locomotief (12 april 1870; vw xiv, p. 72) het verslag van een
werdgedeporteerd naar Nieuw-Caledonie, maar

Robespierre, Maximilien Marie Isodore de-, 17581794, den van de grote leiders van de Franse Revolutie, man van het schrikbewind, ten val gebracht
door Tallien en Billaud-Varennes, gestorven onder
deguillotine.
In zijn bespreking van de daden van "Napoleon in
de losse bladen uit het dagboek van een oud man',
noemt M. Robespierre (vw viii, p. 368-369.) *Marat
*Danton
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onderhoud dat M. eind 1859 met Rochussen zou hebbengehad:
`- «Wel, Meneer Dekker! welke betrekking in Indie verlangt gij wel te bekleeden?
- «Ja. Excellentie! ten minste die van Raad van Indie.
- «Kom, kom, Meneer Dekker! dat is nou al te gek.
- oEn Uwe Excellentie is wel Gouverneur-Generaal geweest.»
De heer Rochussen liep weg, verontwaardigd over
zooveel openhartigheid en zelfgevoel, en liet den miskenden schrijver staan.'
Op 15 november 1859 laat M. zich in een brief aan

hart, en was inderdaad liberaal. Zelfs in z'n fouten lag
soms iets beminnelyks, en menselyk waren ze altyd. Dit
is zeker meer, dan men zou mogen zeggen van den
vromen Van Twist, die heel in 't geheim dezelfde zielverkopery tot stelsel verhief, welke by in 't openbaar «als
strydig met de zedelykheid» had afgeschaft. Toch is
die man een steunpilaar van 't liberalismus, en de heer
Rochussen moet voor 'n achterlyken behouder doorgaan! Waarlyk, dat party-geknoei maakt de lieden idioot!' (vw III, P . 443-444)
van GiessenburgRo'
Wanneer uitgever "dAblaing
chussen in een brief van 24 januari 1865 verzoekt

Tine zeer ongunstig uit over Rochussen. Hi' be-

mee helpen M. in staat te stellen `zichzelf te onder-

schuldigt hem ervan `een oude kennis' met een thee-

houden', weigert deze echter (vw xi, P . 437-439).

contract te bevoordelen en noemt hem verder een

M. wendt zich op 27 november 1867 opnieuw tot Ro-

`hansworse, omdat hij een ter dood veroordeelde in-

chussen .

dertijd enkele maanden op de uitslag van zijn door
DD. opgestelde gratieverzoek had laten wachten (vw
x, p.114).
Toen de liberalen M. verzochten voor "Vrije Arbeid
te schrijven, en wilden dat hij Rochussen aanviel

olly moet het aambeeld wezen waarop
2.92, vw ii, p. 489), weigerde hij echter. Van deze kwestie is ook sprake in de Minnebrieven (vw ii, p. 14). In een noot bij Idee 292 schrijft M.

Cletterlyk:

gy klopt»', Idee

dat hij de liberalen antwoordde met een `ruwe weigering' en met zijn `eerste brochure to en Vryen Arbeid', d.i.

Over vryen arbeid (vw ii, p. 705-706).

Hi' biedt hem zijn diensten aan:
`Ik ben bereid, indien Uwe Excellentie of de heer van
Zuylen my zoudt gelieven te steunen, by eene allernoodzakelykste kamerontbinding (nu of nooit!) te zoren, dat er nu eens inde[r]daad «nieuw bloed» in ons
g
Parlement kome, mannen die hunne roeping anders
begrypen, dan drie-vierde onzer «geachte leden.» Een
blyk van Regeringswege dat men zich myner aantrekt
–god weet, dat de moti[e]ven niet moeielyk te vinden
zouden zyn! – en myn schryven heeft invloed. Is er
dan op den duur te 9s Hage zooveel talent over, dat
men het myne niet gebruiken kan?' (vw xi', p. 520)

Blijkens een brief van M. aan Tine d.d. 3o november

52.6-530), had Rochussen hierop posi-

Toen het kabinet Van Hall-Van Heemstra in 1861 af-

1867 (vw xi', p.

trad, hoopte M. dat Rochussen zijn "pensioen zou

tiefgereageerd en had hem gevraagd onder welke

kunnen regelen; Rochussen werd helaas geen minis-

voorwaarden hij zijn hulp wilde verlenen. Op 27 de-

ter van Kolonien meer(vw x,

p. 413-414).
Op iz maart 1861 trad het kabinet Van Zuylen van
Nijevelt-Loudon aan, met *Loudon als minister van

cember stuurde Rochussen M. – niet aangetekend –
Zoo ,- . Dit bedrag heeft M. nooit ontvangen (brief
f
aan Tine d.d.31 december 1867, vw XII, p. 592, 603).

Kolonien. *Sloet van de Beek werdgouverneur-ge-

Op 12 februari 1868 schrijft Rochussen hem dat hij

neraal. Aan

Tine schrijft M. op 15 maart dat hij Ro-

chussen zal helpen teen de `D.v.Twistsche clique'

nog niets heeft kunnen bereiken. Tot

M.'s teleurstel-

ling vraagt hij hem bovendien of hij niet eens `eene

("Duymaer van de Twist; vw x, p. 418). Met een aan-

niet overdrevene brochure' zou willen schrijven `om

bevelingsbrief van Rochussen let hij een vergeefs

hetgezag te steunen' (vw xi', p.

bezoek of bij de nieuwe minister, Loudon (vw x, p.

gert M. een regering te steunen die `knevelary en

4 19)Op het Internationale Congres van 1864 ("congres 1)

lang men hem die zich teen knevelary en moord

673). Uiteraard wei-

moord in bescherming neemt, en dit doet men zoo-

sprak Rochussen na M. (vw xi, p. 39o). Hi' weersprak

verzette, mishandelt. Het bewys van beterschap is

M.'s beschuldiging dat Nederland een roofstaat was

makkelyk te even.

niet. Van te voren hadden zij samen overlegd over

Indie:

die ze zouden aanroeren. Van alle hoogde-

Myn volledigherstel betekent voor
regt en menschelykheid. Het tegendeel beduidt:
voortzetting van de oude misdaden, en ik, Havelaar,

geplaatste personen, was hij de enige die hart had

mag een misdaad aanmoedigen. Dan toch ware 't

voor de "Havelaarzaak, aldus M. in een noot bij Idee

my makkelyker geweest, in Indie mee te doen, my

534:

resident te laten maken en naderhand in Nederland

`Ware hy slechts een tiental jaren jonger geweest! Met
tranen in de ogen heeft-i my meermalen gezegd:
«Och, als ik dat alles vroeger geweten had! Maar 'n
gouverneur-generaal wordt altyd bedrogen!» Dit is zeker, indien de Havelaar-geschiedenis onder hem ware
voorgevallen, in plaats van onder den dorren ouwerwetsen styven Van Twist, die niets begreep dan wat-i
gister en verleden week ook gezien had... waarlyk, er
zou rechtgedaan zyn, en de crisis die Indie dreigt,
waretydig afgewend! De heer Rochussen had veel

minister.'(vw xi', p. 674). In de winter van 1868

Nog eens: Wye Arbeid in N ederlandsch Indie.
1868 vertrekt hij vanuit Keulen naar Den

schrijft M.
In maart

Haag, om samen met de politici bij Rochussen thuis
overleg te voeren. Het doel werd echter niet bereikt:
het kabinet Heemskerk-Van Zuylen van Nijevelt
kwam ten val(zie hierover vw xii,

p. 719-754). M.

juicht de ontbinding van de Kamer en de terugslag
voor de liberalen toe. In dezeperiode stelt M. "C.
Busken Huet voor aan Rochussen. Via hem komt
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Busken Huet in contact met de minister van Kolonien, "Hasselman, die ervoor zorgde dat hi' naar Indie kon vertrekken.
Zowell. Saks (Eduard D ouwes Dekker. Zijn jeugd en Indische jaren (Rotterdam, 1937, p. 298) als W.F. Hermans
(De raadselachtige Multatuli, ze druk 1987, p. 156-158)
schrijven dat de politici Van Zuylen van Nijevelt, Rochussen en Hasselman tijdens bovengenoemd overleg maar wat met M. meegepraat hadden om vooral
geen last met hem krijgen.

Rock, de naam van de vogel in de Minnebrieven (vw II,
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47) . In zijn latere werk komt hi' herhaaldelijk terug
op deze uitspraak. Bijvoorbeeld in Idee 136, waarin
hi' op deze uitspraak laat volgen:
Taarheen moeten leiden: opvoeding, onderwys, beroepskeuze, zedeleer, wetgeving, godsdienst. (...) Alle
middelen moeten zo weinigmogelyk worden aangewend, st
juiomdat het gebruik van veel middelen den
we g afsnydt waarlangs men moet geraken tot het
hoofddoel.' (vw II, p. 363-365)
Het slot van Over Specialiteiten luidt:
`De steen lit.
Dat is alles wat hy kan... zyn specialiteit!
g
We willen meer zyn dan zo'n steen. Het rad draait.
Het kan niet anders... zyn specialiteit! We willen meer
zyn dan 't werktuig dat zich zo dom eentonig bewee t. De plant groeit, bloeit, verdort en sterft zonder
genot, Teed of besef... Mar specialiteit! We willen meer
zyn dan zo'n plant. De koe eet gras, herkauwt, eet
weergras en herkauwt weder tot ze geslacht wordt.
Dat is hdar specialiteit...
Excelsior, Excelsior:
De roe in van den mens is Mens te zyn.' (vw v, p. 635)

P. 42-44). In een noot (vw ii, p. 162) schrijft M. dat
Rock een reuzenvogel was in de Oosterse mythologie. Hi vermeldt verder dat de kastelen in het
schaakspel vroeger olifanten en daarvoor rocks genoemd werden, waar volgens hem weer het woord
rokeren vans komt. C. Bij schrijft in zijn artikel 'De
vogel Rock en het schaakspel' (Over Multatuli, 1983,
nr. ii, p. 30-31) dat de mythische vogel Rock voorkomt in de Arabische vertellingen van Duizend en
een Nacht en wellicht herinnering vormt aan de
Roessingh van Iterson, Johan A.,1846-192.4, ingenireeds lang uitgestorven olifantstruis van Madagaseur te Tilburg, werkzaam bij de Staatsspoorwegen,
car. Hij ontdekte verder dat M.'s verklaring van rokevriend en bewonderaar van M. sinds diens voorren zekergrond heeft.
dracht voor het studentendispuut `Vrije studie' te
Delft in november 1868. Tijdens zijn huwelijksreis
Rodomont, held in Orlando Furioso van Ludovico Adoin juli 1876 bezocht hi' met zijn vrouw Dina (een
sto (1474-1533). In de Woutergeschiedenis werd den
nicht van *Isaac D. Fransen van de Putte) M. en
van de zonen Kopperlith door een vergissing van de
Mimi in Duitsland. In 1882 is hi' den van de initiadominee, Rodomont gedoopt (Idee 1213, vw vii, p.
tiefnemers van het "Huldeblijk.
6 7-368). *Florian
3

Roell, Willem Frederik-9 1767-1835, pensionaris van
Amsterdam(1794), algemeen secretaris van Staat
(1806) en minister van Binnenlandse Zaken (1808itho en 1813-1817). In 1814 werd hi in de adelstand
verheven. Vanaf 1817 was hi' voorzitter van de Eerste
Kamer. Hi' was de schoonvader van *Jacob van Lennep. M. vermoedt dat Rodll door Van Lennep getekend is als Van Eylar in de roman Klaasje Zevenster
(brief aan C. Busken Huet d.d. 4 september 1866, vw
verder
niets van
xI,p. 677). In deze brief schrijft
hi'
depatriciers Roell te weten:
`Wel ken ik Willtr's wiens vaders Willers heetten en
zoo zullen ook wel de Roêlsgekomen zyn aan dien nadruk op hun staart.' (vw xi, p. 677; "patriciers)
In 1809 en itho onderhandelde Roell in Parijs tussen
Napoleon en koning Lodewijk. Hierop zinspeelt M.
in Idee452 (VW III, p. 156).

Roem, oude naam voor Konya, marktplaats op de
hoogvlakte van Klein-Azid, zoo km. ten zuiden van
Ankara, aan de Anatolische spoorweg. De markt van
Roem wordt genoemd in de `negende geschiedenis
vangezag' in de Minnebrieven (vw ii, P . 43).

Roeping van de mens, 'De roe in van den mens is
mens te zyn.'. Deze beroemde uitspraak van M. vinden we voor het eerst in de Minnebrieven (vw ii, p.

Rohan, Louis R.E. kardinaal de-9 1734-1803, Frans
gezant te Wenen (1772.), in 1778 teruggeroepen op
last van Marie Antoinette vanwege zijn weinig stichtelijke levenswijze. In 1778 werd hi' kardinaal en in
1779 bisschop van Straatsburg (met een inkomen
van een miljoen francs). M. noemt hem in een noot
bij Idee 794 vanwege zijn puissante rijkdom (vw iv,
p. 513; "Cagliostro).

Rolet, Charles-, procureur bij het parlement van Parijs in deve eeuw, berucht om zijn schurkenstreken. In 1681 werd hi'j veroordeeld tot boete en
verbanning. Hi' werd vereeuwigd in een versregel
van *Boileau (Satires I, 52): Tappelle un chat un chat
Rolet un fripon' (Fr. Ik noem een kat een kat en
et
Rolet een schavuit).
Elke specialiteit hoort 'on the right place', aldus M.
in Over Specialiteiten:
`De bakker by z'n oven, de smid voor z'n vuur, de kat
achter de kachel, en Rolet in 't tuchthuis, als het waar
is althans, wat Boileau van dien heer zeide. En waar
specialiteiten niet behoren? Allereenvoudigst alweer!
Rolet op 't kussen enz. enz.' (vw v, p. 494-495)

Rolin-Jacquemijns, Gustave-, 1835-19oz, advocaat
te Gent en de belangrijkste schrijver van de Revue de
Droit. Van 1878 tot 1884 was hi' liberaal minister van
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Binnenlandse Zaken. Hi' schreef rechtsgeleerde artikelen in het Frans en en in het Nederlands. Hem
werden eredoctoraten verleend door de universiteiten van Edinburgh en Oxford. Na zijn aftreden als
minister in 1884 vertrok hi' in 1892 naar Egypte,
waar hi'j advocaat bij de Internationale Rechtbank
werd en later in dienst van de koning van Siam
kwam. Als eerste minister organiseerde hi' zijn bestuur en rechtspraak.
In een brief aan C. Busken Huet d.d. 14 november
1867 schrijft M. dat 'een Vlaamsch gezinde milliopair' hem 200 francs heeft voorgeschoten voor lezinen te Gent. Hi'olgt:
verv 'Of ik er ooit zal kunnen
g
komen, weet ik niet, en de man risqueert dus indedaad een offer te brengen aan zyn gloeiend Neerlandismus.'(vw xi', P . 490) . Mimi tekent bij deze brief
aan dat Rolin-Jacquemijns de goede gever was (Brieven ws vIII,p. 113).

Rollo, overl.932, Deense balling die in 876 het hertogdom Normandie stichtte. In912 werd hi' christen en
trouwde met de dochter van koning Karel de Eenvoudige van Frankrijk. Voortaan werd hi' Robert genoemd. In de Millioenen-studien spreekt M. van
Noordse Rollo's' (vw v,p. 6o).

Romanschrijver, In Idee 1209 verklaart M. geen romanschrijver te zijn, de lezers van de "Woutergeschiedenis moeten dit ook niet verwachten:
`Als ik 'n romanschryver was, zou m'n taak lichter
zyn. Dan immers had ik slechts den gek Wilkens te
verdopen in 'n bandiet, (...) dan liet ik de draadpoppen
myner chinese schimmen elkaar den nek omdraaien
tot vermaak en zielestichting van den lezer. Dan ware
reeds lang de lyvige Hersilia op weg naar Gretnagreen,
met den ouden Dieper en de kas (...). Maar, helaas, 'n
romanschryver ben ik niet! II( kan van al die mensen
niets anders maken dan wat zy inderdaad waren: niemendal!' (vw vii, p. 349-35o)
Ook Droogstoppel vertelt in de Max Havelaar dat het
zijn gewoonte niet is 'romans te schryven of zulke
dingen'. Hi' weet niet waartoe zij dienen en staat
verbaasd 'over de onbeschaamdheid waarmede een
dichter of romanverteller u iets op de mouw durft
spelden, dat nooit gebeurt is, en meestal niet gebeuren kan' (vw I, p. 15). "schrijverschap

Romantiek, stroming in de Europese letterkunde
aan het einde van de 18e en de eerste helft van de 19e
eeuw, deels ontstaan als reactie op de nuchtere en
empirische Verlichting. De romantiek streeft naar
hetgevoelige, vermeit zich in sombere en tragische
taferelen, schept een wereld van verbeelding in tegenstelling tot de droevige werkelijkheid, ontvlucht
de cultuur en zoekt een schuilplaats in de natuur,
vereert en verheft het nationale. Tot degrote mannen van de romantiek behoren *Rousseau met zijn
natuurverheerlijking (Julie ou la nouvelle Heloise,
1761); *Goethe (Die Leiden des jungenWerthers,1774);
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*Scott met zijn historische romans; *Lord Byron met
zijn ontkenning, twijfel en spot, vooral met het bestaande (Childe Harold,1812); in Nederland *Bellamy
en "Feith.
Kenmerkend voor de romantiek, en in het bijzonder
ook voor M., is de humor. M. is onze laatste engrootste romanticus. In heel zijn oeuvre openbaart zich
het streven naar tegenstellingen: Droogstoppel tegenover Havelaar, Stoffel tegenover Wouter, de heren van het hof tegenover koningin Louise. Ook is
M. een bij uitstek Hollandse kunstenaar met zijn uitbeelding van de werkelijkheid, zoals die zich ook
vertoont in de Reinaert, bij Bredero, bij Wolff en Deken en in Beets' Camera Obscura.
In verschillende studies is M. als romanticusgeschilderd. Hieronder volgen de belangrijkste.
S. Lublinski schrijft in Multatuli (Berlin, 1902): 'Eenheid vanpodzie en wijsbegeerte, van wetenschap en
levenswijsheid predikte voor honderd jaren de Duitse Romantiek(...) net zoals Multatuli.' Hi' vervolgt:
`De enige romanticus der Europese letterkunde, die
in leven en werk eenheid nastreefde, was Multatuli.
In zijn werken toont hi' zich de volbloed-romanticus, doordat hi' zichzelf steeds op de voorgrond
stelt en door de bontheid van zijn vormen: lyriek,
drama, vertelling, wijsbegeerte, feuilleton. In zijn
lijden vergelijkt hi' zich met den Heiland, die met
brekende krachten het kruis naar Golgotha omhoog
draagt, begeleid door een kleinzielig gepeupel zonder medelijden. Maar Multatuli behoort niet tot de
allergrootsten; hi' is de grootste als journalist en
feuilletonist. Zo is zijn V orstenschool een schitterend
liberaal toneelstuk, maar geen drama. En wat de
kern van Multatuli's wijsbegeerte betreft, hij predikt terugkeer tot de natuur, die alleen goed en wijs
is; het is de leer van Rousseau. Maar hi'j doet het zo,
dat hi' Hollands grootste figuur is in de 19e eeuw'.
Busken Huet schrijft in LitterarischeF antasien en Kritieken (xxii, p. 162-163) dat de Max Havelaar een voiledie verzameling van het romantische goed
aanbiedt: Het boek is `onvergelijkelijk in zijne
soort, en doet de fraaije letteren van Multatuli's nederlandsche tijdgenooten bleek of onbezield schijnen.
Het uitvoerigst is J. Prinsen Lz. in zijn studie Multatuli en de Romantiek (Rotterdam 1909): 'In hem die rameiende kracht, die revolutionaire overtuiging, die
hemelbestormende moed, dat vaste besef van de
profeet eener nieuwe wereld- en levensbeschouwing
te zijn. ' (P. 4). 'Het eigenlijke verschijnsel [van de Romantiek] is (...) de begeerte naar een oorspronkelijk
gevoel; (...) de dichters begeeren de uiting hunner
H ' m
M.
vreugde in nieuwen , vrijen klank.' (p. 7) `Hi
moet met die litteratuur [van de Romantiek] zijn gedrenktgeweest als een spons (...). Zijn hele zijn was
er in opgegaan, als de geest van Don Quichotte in
zijn ridderromans.' (p. 59).
de Gruyter schrijft in Het leven en de werken van
J
J.
Eduard Douwes Dekker (Amsterdam, 1920, dl. 2, p.
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199): `wat hem vooral tot de Romantiek doet behooren, het is zijn ridderlijkheid, zijn edelmoedigheid, zijn offervaardigheid (...);' hi' wil zich geven
`in daden van moed en zelfopoffering'. Hi' heeft 'de
malle begeerte om de smarten der wereld te dragen'.
G. Stuiveling schrijft in Een eeuw Nederlandse letteren
(Amterdam, 1941, p. 131): 'De Romantiek heeft bij
Multatuli haar hoogste uiting gevonden: het humoristische avondje bij Juffrouw Pieterse overtreft het
avondje bij Stastok, zoals een genie een talent.'.
M.'s humor vindt Prinsen bij Hugo en Heine terug;
ook bij Gautier en Geel vindt men dat werken met
tegenstellingen in de geest van Sterne. In de tweede
plaats komt de sentimentele ridderlijkheid, gevoed
door Schiller en Sue. Woutertje Pieterse vindt men
terug bij de Duitse romanticus F. Sallet uit de Duitse Revolutie-tijd. De vorst uit Vorstenschool en Millioenen-studien herinnert aan Hugo. Medelijden met
gevallen vrouwen en het beroep op de oertoestand
der mensheid is van Rousseau; ontboezemingen
over vrije liefde verwijzen naar Byron, Shelley, de
Duitse romantici en Balzac. Wat andere volken verkregen in de eeuw van 1750-1850, daaraan gaf M.
hierplotseling leven (J. Koopmans, De nieuwe taalgids
1909, III, p. 311-314).
Gerard Brom schrijft in Multatuli (Utrecht, 1958, p.
81-82): `Buiten de romantiek is Multatuli ondenkbaar. De episode van Saidja
h belichaamt een dubbele
liefde voor het exotische en hetprimitieve, zoals de
geschiedenis van W outer de opkomende belangstelling voor het kinderleven bewijst. Het onderbreken
van een verhaal voor aanspreking van de lezer is ook
een tijdsverschijnsel, dat bij iemand als Thackeray
telkens optreedt. Het beroep op de Koning, zoals
het slot van Havelaar vertoont, was in 1843 voor edaan door Bettina Brentano in haar werk met de
sprekende titel Dies Buch gehOrt dem Konig. In ieder ge-

val is het hameren op oorspronkelijkheid – en dat is
de hoofdzaak – een echt romantisch kenmerk.'.
H.A. Gomperts omschrijft M. in De geheime tuin (Amsterdam, 1963) als `romantische dweper', die nog
Verlichtingsideeen aanhangt. Eep Francken maakt
in zijn De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker (Amsterdam, 1990,p. 260-275) bezwaar tegen de literairhistorische term romantiek, enplaatst M. in een
breder kader dat hij, in navolging van de moderne
kritiek, het `emotionalisme' noemt. Francken concludeert dat M. elementen uit het rationalistisch neoklassicisme en de romantiek combineert tot een
eigen Idealisme'.

Romer, de-, d.i. de ROmerhof, het raadhuis van
Frankfurt am Main. Vanaf 1562 werden de Duitse
keizers er ingehuldigd. Keizer Karel vii koos de
Romer voor de vergaderingen van de Rijksdag, in
1863 kwam het Vorsten-congres er bijeen. M. noemt
de Romer in Pruisen en Nederland (vw iv, p. 27).

Romer-brief, d.i. de 'Brief aan de Romeinen', die

door Paulus te Corinthie aan de christengemeente
werdgeschreven. *Ds. Zaalberg noemt de Romerbrief in eenpreek, die M. overneemt en van commentaar voorziet in idee454 (vw III, P.199).

Rondeel, Hotel 't-, *hotel 5
Ronge, Johannes-, 1813-1887, rooms-katholiek geestelijke. Grondlegger van de liberale Duits-Katholieke kerk, verzette zich in 1844 tegen het tentoonstellen van de heilige rok te Trier. Werd uit de kerk
gezet en stichtte het Duitse Katholicisme. Hi' nam
in 1848 deel aan de Duitse Omwenteling, moest
daarom naar En eland vluchten, maar mocht zich
later weer in Frankfurt am Main vestigen. In 1858
bezocht hi'j Nederland.
M. noemt Ronge in zijn Memorandum aan de gouverneur-generaal van 9 apri11856, waarin hi' over de
wantoestanden in Nederlands-Indie schrijft:
Tat wist Uwe Excellentie niet en meer van wat ik
schreef; misschien zou ik als Ronge moeten zeggen:
odat had Uwe Excellentie moeten weten» (...)' (vw ix,
p. 616).

Roobol & Tjasink, ondernemers van de oude Stadsschouwburg, die in 1859 een prijs uitloofden voor
het beste toneelstuk dat hen zou worden aangeboden. Het beste toneelstuk zou tevens opgevoerd
worden. W.J.C. van Hasselt licht M. hier op 22 s e
tember 1859 over in (vw x, p. 56). Hi' raadt M. aan
zijn De Bruid daarboven in te sturen.
De directie Roobol, Tjasink en A. Peters bracht later,
in maart 1863, voor het eerst een uitvoering van De
Bruid daarboven op de planken.

Roofstaat aan de zee, `er ligt een roofstaat aan de zee, tussen Oostfriesland en de Schelde'. Dit zal, aldus M. aan
het slot van de Max Havelaar (vw I,p. 29)
het refrein
4
worden van liederen die in verschillende hoofdstedengezongen zullen worden, als Nederland de
strekking van zijn boek niet gelooft. Op deze beroemde uitspraak van M. reageert de Tielsche Courant
naar aanleiding van de Kamerzitting van 25 september 1860 met het artikel 'Is Nederland een roofstaat?' (door M. opgenomen in de Minnebrieven, vw
II, p. 94-10o).

Rookparlement, of het Tabakscollege, naam van het
avondgezelschap van Friedrich Wilhelm Ivan Pruisen. Leden hiervan waren de vertrouwelingen van
de koning, ministers en officieren, die uit korte kalkenpijpen rookten en spraken over oorlog, jacht,
politiek en het nieuws van de dag. M. noemt het
Rookparlement in Pruisen en Nederland (vw Iv, p. 23).

Roorda van Eysinga, Sicco E.W.-,1825-1887, werd in
Bataviageboren als zoon van de predikant Sytze
Roorda van Eysinga (1773-1829). Zijn moeder overleed in 1821, in 1823 hertrouwde zijn vader met de
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toen veertien-jarige Geertruida Catharina Dibbitz.

verneur-generaal Sloet van de Beele zou geant-

Toen het gezin in 1829 op terugreis was naar Neder-

woord hebben: la, maar dan spoedie.

land, overleed zijn vader op St. Helena. De weduwe

Hi'j richtte zich opnieuw tot de Kamer in 1866; dit
verzoek werd wederom als brochure uitgegeven, ge-

vestigde zich met de drie kinderen in Winterswijk.

Heftigheid en gemoedsbezwaren.

Tenslotte pro-

In 1840 ging Roorda van Eysinga naar de Koninklij-

titeld

ke Militaire Academie in Breda, waar hi' een lastige

beerde hi' het op 10 oktober 1867 en op 25 septem-

kadet bleek die weinig ontzag had voor zijn docen-

ber 1869 nogmaals. Ondanks het feit dat Stieltjes,

ten. In 1844 vertrok hi' als officier van de genie naar

nu lid van de Kamer, het voor hem opnam, lie de

Nederlands-Indie. Hi' werkte eerst in Padang, later

zaak weer op niets uit.

op Java, o.a. bij het verleggen van de Solo-rivier. In

Inmiddels was hi' in 1867 met zijn echtgenote naar

1855 vroeg hi' eervol ontslag aan. Daarna werkte hi'

Brussel verhuisd. In 1872 verhuisden zij naar Rolle

onder meer als beheerder van een tabaksplantage,

aan het meer van Geneve in Zwitserland. Hi'j werd
medewerker van vele tijdschriften en bladen, onder

alsjournalist voor het

Bataviaasch Handelsblad,

bij

Het Noorden, De Sneeker Courant, De Leeswijzer en
Locomotief ("Rochussen). Bij de geboorte van hun

Waterstaat en bij de Spoorwegen, waar hi' *Stieltjes

meer

als chef had. In 186o leidde hi' de voorbereidingen

De

voor de aanleg van een nieuw kanaal in het district

derde kind in maart 1875 overleed zijn vrouw. Hi'

Grobogan. Hi was er getuige van de ellende die de

hertrouwde met de 2o-jarige Jenny Louise Duvoisin

bevolking in Samarang te verduren had. De Javanen

en verhuisde naar Genêve, en in 1881 naar Clarens

moesten herhaaldelijk 18 uur reizen (zonder vergoe-

bij Montreux. Daar kwam hi' in contact met de geo-

ding) om te werken aan de Vesting Willem 1. De be-

graaf *Elie Redus, den van de leiders van de Commu.-

volking kon de honer enkel stillen door het eten

ne van Paris.

vangadeng, een in het wild groeiende wortel. De

Roorda van Eysinga was inmiddels overtuigd vrij-

mensen waren uitgeput en er dreigde hongersnood.

denkergeworden en sprak in 1883 op het Internatio-

Roorda van Eyinga's artikelen in het

Bataviaasch Han-

naal Vrijdenkerscongres. Hi' raakte bevriend met

delsblad vestigden de aandacht op deze verschrikkin-

*Domela Nieuwenhuis en schreef in i886 en 1887 ar-

gen. De resident, *Van Hogendorp, ging dracht
in op

tikelen voor diens dagblad

vangouverneur-generaal "Pahud naar Grobogan.

Zijn briefwisseling met M. voor wie hi' een grote be-

Recht voor Allen.

Hi' stelde onmiddellijk op eigen gezagf 5o.00o ter

wondering had, dateert van 1870. Deze briefwisse-

beschikking. Onder deze omstandigheden dichtte

ling (1870 - 1886) werd in i9o7 (met vele weglatingen)

Roorda van Eysinga onder het ps. Sentot "De laatste

uitgegeven door Mimi

dag der Hollanders op Java' (door M. opgenomen in
een noot bij de

Max Havelaar, vw I, p. 311-313).

(Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W .Roorda van Eysinga. Uitgegeven door M.

Douwes Dekker, geb. Hamminck Schepel, Amster-

Onder invloed van de Max Havelaar publiceerde

dam: W. Versluys, 1907).

Roorda van Eysinga zijn beschuldigingen tegen de

De eerste brief van M. aan Roorda van Eysinga da-

`mannen van zaken' en deplanters. Op 25 juni 1864

teen van 12 december 1870. M. beantwoordt een,

verscheen in

de j ava-bode zijn artikel `Solo en de resi-

niet bewaardgebleven, %even' brief van Roorda van

GL Dordent Nieuwenhuyzen' , waarin hi' vooral *G.L.

Eysinga. Hi' schrijft hem: `Sedert jaren, en speciaal

repaal aanviel. Nog datzelfde jaar werd hi' door

voor vyf maanden, verlangde ik u te spreken.' en

ouverneur-generaal *Sloet van de Beele uit Indie
g

prijst hem voor diens 'flinke stukken' in Het N oor-

verbannen.
Terug in Holland kwam hi' in het openbaar en bij

den. M. schrijft verder dat hi' in een binnenkort te
verschijnen brochure (nl. Nog-eens: vrye arbeid) zich er-

de Tweede Kamer op tegen zijn verbanning. Zijn

over beklaagt dat ook Roorda van Eysinga door te

eerste ad aan de Tweede Kamer, 19 december

zwijgen, de even die hem `smoren willen' heeft ge-

1864, werd als brochure uitgegeven onder de titel

holpen (zie

Een Mysterie. De brochure De liberalen en min verbanning volgde. Op 16 maart 1865 nam de Kamer met 55

wijzing van diens pensioen is in overeenstemming

5 stemmen het verzoekschrift van Roorda van
tegen

landsch minister, een pensioen.' schrijft hij. Met

Eysinga voor kennisgeving aan, alleen het kamerlid

diens standpunt inzake "Vrije Arbeid is M. het niet

Nog-eens: vrye arbeid,

vw v, P. 439) .

De af-

met de `hollandsche' politick: `Ook ik gaf u, als hol-

A. van Eck had om overlegging van de stukken ge-

eens en hi' adviseert hem: tekeer u van Vryen-Ar-

vraagd. Door de weigering van de Kamer verloor

beid'. Hi' eindigt zijn brief als volt:

Roorda van Eysinga het recht op pensioen na 19 jaar

`Weer met uwegade zeer hartelyk van my gegroet.

dienst. Over zijn ontslag en verbanning publiceerde

Tracht... in leven te blyven! Zoolang ons dit gelukt is

verbanning, de officiele waarheid. Hierin beweert hi' dat de Raad van Indie zijn

er hoop. Intusschen worden we oud! Ja, die brood-

hi in datzelfde jaar Mijne

ontslag en verbanning had geadviseerd omdat een
gerechtelijke behandeling van de zaak te veel ti

schryvery is afmattend. Adio! Uw liefhebbende vriend
Douwes Dekker.' (vw )(Iv, p. 261-264)
In z1 antwoord van 31 december 1870 wijst Roorda

daartegen verzet. Roorda van Eysinga was ziek en

van Eysinga op zijn bijdragen in De Opmerker en De
Locomotief, waaruit blijkt dat hi' niet gezwegen heeft.

vroeg telegrafisch in Indie te mogen sterven. Gou-

Verder schrijft hi' dat hi' op zijn pensioenrechten

zou kosten. "L.W.C. Keuchenius had zich als enige

ROORDA VAN — ROSS

zal blijven aandringen omdat hi' een gezin te verzorgen heeft; hi' laat het martelaarschap aan M. over
(vw xiv, p. 296-297).
Al lie en de standpunten over bijv. Vrije Arbeid, het
koningschap en broodschrijverij uiteen, een belemmering voor de vriendschap was dit niet. Zij speelden daarnaast ook correspondentieschaak. In
november 1872 bracht Roorda van Eysinga een bezoek aan M. en Mimi in Wiesbaden.
In 1877 publiceert Roorda van Eysinga in de Sneeker
ni) het artikel `Multatuli als vormer
Courant (13 ju
van onze jongelingschap' en in 1887 in De Leeswdzer
het artikel 'Napoleon en Multatuli'. Beide artikelen
zijn herdrukt in zijn V erspreide Stukken (1889). Tot
M.'s dood zijn zij bevriend gebleven. Roorda van Eysinga overleefde zijn vriend maar enkele maanden;
hij overleed op 23 oktober 1887.
Op zijn graf wenste Roorda van Eysinga het opschrift: 'Hier ligt de dichter van de Vloekzang'. Het
werd volgens Domela Nieuwenhuis in Van christen
tot anarchist (Amsterdam, 191o): 'Exile – Courage, Justice, Bonte(Fr. Balling – Moed, Gerechtigheid,
Goedheid). *Neubronner van der Tuuk
(Lit. Hans Vervoort, Sicco Roorda van Eysinga, zijn eigen
vijand, Amsterdam, 1979)

Roorda van Eysinga, Sytze F.W.-, 1827-1897, broer
van de voorgaande. In 1861 werd hi' predikant, zeven jaar later le de hi' zijn ambt neer. Hi' publiceerde in 1867 de leerrede Christendom en Cultuurstelsel en
in 1868 Nederland en Insulinde. In 1868 richtte hi'j de
Haase afdeling van de Maatschappij tot nut van
denJavaan op.
Nadat hi' door somnambulisme van zijn zenuwlijdengenezen was, wijdde hi' zich aan het spiritisme,
waarover hi' verschillende werken uitgaf. Bijv. Multatuli en Spiritisme (1891; herdrukt in Publicaties over
Multatuli in reprint, s.1., s.a.). In dit artikel is de auteur M.'s geest, die correpondeert met een zekere
Forster, die voorgesteld wordt als een Nederlandse
spiritist, begaafd magnetiseur en schrijvend medium `te Manstede'(vw xviii, P. 534-53 6) . De geest die
zich aldus openbaart heeft niets gemeen met M.'s
geest: hi' beschrijft zijn lotgevallen in de hogere gewesten, keurt zijn eigen gedrag of en verloochent
zijn eigen werken. Het geschrift werd door Mimi beantwoord in De Portefeuille van 1891.
In 1863 ontmoette M. Roorda van Eysinga die hem
zou hebbengezegd de Max Havelaar met veel genoegen te hebben gelezen. M. schrijft op 20 maart 1863
aan Mimi dat hi' hem daarop had geantwoord:
`«Dan benje een ellendige kerel, zei ik.» En daar blyf
ik by, schoon ik in een kwade bui was toen ik 't zei.-'
(VW xi, p. 114).

Rooses, Max-, 1839-1914, geb. te Antwerpen. Vlaams
criticus en kunsthistoricus, sedert 1866 leraar Nederlands te Gent. Hi' was in 1867 secretaris van het
Gentse Taal- en Letterkundig Congres. In 1876 werd
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hi'j conservator van het Museum Plantin-Moretus in
Antwerpen. Als kunsthistoricus schreef hi' onder
meer over Rubens enJordaens. In 1905 richtte hij,
i.s.m. Paul Fredericq, het gematigd liberale tijdschrift De Vlaamse Gids op. Hi' behoorde in de Vlaamse Beweging tot de vrijzinnige richting.
Via *J. de Geyter krijgt M. van Rooses in juni 1867
een uitnodiging te komen spreken op het Gentse
Taal-en Letterkundig Congres ("congres 2). Hi'
schrijft dat hi' niet weet of hi' aan de uitnodiging
gehoor zal geven, omdat hi' er niet zeker van is of
hi'j zijn reiskosten vanuit Keulen wel kan betalen.
Hi' vraagt Rooses een programma (14 juni 1867, vw
xii, p. 276). Op 22 juni dringt Rooses bij M. aan om
te komen en vraagt hem daags voor het congres een
tweede voordracht te Gent tegeven. Ook vraagt hi'
M. van te voren te laten weten waarover hi' zal spreken en tweeportretten te sturen (vw xi', p. 290-291).
Op 5 juli 1867 antwoordt M. Rooses dat hi' graag
een tweede lezing wil houden vanwege het honorarium, dat hi' een portretten heeft en dat hi' onmogelijk het onderwerp voor zijn lezing van te voren
kan bepalen (vw xi', p. 299-30o).
In 1869 wilde Rooses dat M. nogmaals in Gent zou
spreken, maar voor een lager honorarium. M. antwoordde hem op 17 december 1869 dat hi' zou komen spreken (vw xi'', p. 705). Op 23 december
spreekt hi' er 'Over liberalismus in het dagelyks leven'. Vol ens een in de nalatenschap van *De Geyter
gevonden papiertje zou Rooses M. na afloop begeleid hebben tot Brussel. In de trein zou Rooses hem
het dubbele honorarium(500 fr.) 'ten voordeele van
Mult.gezin' overhandigd hebben. M. zou het geld
het raam uitgegooid hebben omdat hi' geen aalmoezen wenste aan te nemen(vw xi'', p. 709). Een dergelijke anekdote is ook te vinden bij "Panta noêta.

Rosemeyer, Louise -, personage uit de Max Havelaar ,
een knap meisje op wie de 'on ens na de kerkdienst
buiten wachten. Zij geeft echter de voorkeur aan
"Stern, omdat zegraag wil dat hi' haar voorleest uit
het "pak van Sjaalman (vw I, p. 123). De bijzondere
band tussen Stern en Louise komt tot uiting wanneer "Droogstoppel meeluistert als Stern aan Marie
Droogstoppel Heines `Auf Fliigeln des Gesanges/Herzliebchen, trag ich dich fort', voordraagt. In
een brief aan Stern vraagt Droogstoppel: 'Herzliebchen? Marie jouw Herzliebchen? Weten je oudelui daarvan, en Louise Rosemeyer?' (vw I, p. 132).
Wanneer M. zelf depen opneemt in het boek,
schrijft hi' over zijn creatie van Stern onder andere:
`ik liet u Louise Rosemeyer kussen, die in suiker
doet... het isgenoeg, Stern, ge kunt aan!' (vw I, p.
291). Dit kussen komt niet in het verhaal voor.

Ross, John-0777-1856, Engels zeevaarder, ontdekte
in 1831 de magnetische Noordpool op het halfeiland
Boothia Felix. Hi' ondernam in 1850-1851 een tocht
om *Franklin op te sporen. *Waarheid in legende
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Rossinant, naam van hetpaard van *Don Quichot. In
het naschrift bij De Bruid daarboven waarschuwt M. teen de verlokking van de `Rossinant-Frase':
g
`Hoe noemt men iemand die iets getuigt wat hy niet
bywoonde, niet ondervond, niet kent, niet weet? Maar
ik spreek tot de onnozelen. Hen waarschuw ik tegen
de verlokking van Rossinant-F rase. Gelooft me, waarde heilbegerige lezers, het beest brengt u nergens. Al
zag 't er welgedaner uit dan we van magere Rossinanten, engezonder dan we van zuchtige Frasen [*frazen]
gewoon zyn, laat het op stal, op stal! Geen genadebrood komt zo duur uit, als expeditien tegen niemendal.'(vw iii, p. 549)
Rossini, Gioacchino Antonio- 9 1792-1868, Italiaans
operacomponist van o.a. de wereldberoemd geworden 'Il barbiere di Seviglia' (1816). M. noemt Rossini
enkele malen samen met "Liszt. "componisten

ROSSINANT — ROULETTE

Het stuk beviel Wouter niet vanwege de `verregaande lee to aan denkbeelden'. M. becommentarieert:
`De aan Ovidius ontleende handeling van 't stuk
mocht dan in zekeren zin hoofdzaak zyn, tot het
schetsen clddrvan waren geen tweeduizend regels nodig. Aan ogaan en komen» waren meer verzen besteed
dan aan menskundige ontwikkeling, of aan opmerkingen die de moeite van 't onthouden waard schenen.
Zo gaat het meer. Is dat 'n dichter? vroeg Wouter.
Neen, m'n beste jongen, dat is een van de low naschryvertjes van andere lieden, die evenmin dichters
waren. Rotgans werkte naar frans model. Z'n arbeid
had dus noodwendig 'n dubbele fout. Die van de zeer gebrekkige! - modellen eerst, en daarna die van 't
nawerken. Dit geldt van onze gehele toneelletterkunde, en op zeer weinig uitzondering na, van onze litteratuur in 't algemeen.' (Idee 1181, vw VII, p. 255)

Rothschild, Mayer Anselm- 1744-1812,
,stichter van
Rotgans, Lucas-, Amsterdam 1653 – Kromwijk 171o,
Nederlandspatricier en dichter. Nam in 1672 dienst
in het leer als vaandrig, maar trok zich twee jaar later uit het leer terug en vestigde zich op het buitengoed Kromwijk aan de Vecht. Nadat zijn vrouw in
1689 was overleden, wijdde hi' zich aan de dichtkunst. Hi'j publiceerde onder meer het heldendicht
KoningWillem de Derde (1698-170o) en de treurspelen
Eneas en Turnus (1705), Boerekermis (1708) en Scilla
(1709; "Scylla). In 1721 verscheen een uitgave van Rotgans' verzamelde gedichten, getiteld P ay.j, van verscheidene mengelstoffen.
In Idee io66b bespreekt M. Rotgans' gedicht `Zedelessen uit nude Verdichtselen' (opgenomen in Poezy,
van verscheidene mengelstoffen). Hij spreekt van Rotgans"verzen', die 'flier en daar waarlyk beter [zijn]
dan die van "Bilderdyk, maar toch `miserabel' zijn:
`Doch, of want, de beoogde strekking is: publiek-beha end braaf, deftig, allerfatsoenlykst.' (vw vi, p.
619). Hi' laat zich positief uit over de prenten van
*Houbraken bij de uitgave uit 1715. Enkele pagina's
verder schrijft hi' dat de strekking van Rotgans'
allegorieen `hoog-ernstig, preekachtig, by uitnemendheid op 'r zondags gebeft' is. `Ze riekt naar
den kansel.'(vw vi, p. 62.2.). In een voetnoot hierbij
voegt hi' toe dat Rotgans wel aanleg had, zoals
blijkt uit diens Boerekermis, waarin gaffe rymelary'
ontbreekt. Hi' vervolgt:
l'och is het te veronderstellen dat hyzelf [=Rotgans]
en z'n zeer deftige familie dat stuk slechts ternauwernood aanzagen als kunstprodukt. Waarschynlyk
schaamden zy zich er over. Rotgans had misschien 'n
Jan Steen kunnen zy n, maar... hy had neven in de «Reg
erin p van Amsterdam, en 'n buitenplaats aan de
Vecht. Dat stremt!' (vw vi, p. 623)
M. brengt Rotgans verder ter sprake in Idee 1177 en
in de Woutergeschiedenis, waarin hi' vertelt dat het
treurspel Scilla in plaats van Bilderdijks Floris v werd
opgevoerd bij de komst van Napoleon naar Amsterdam.

de bekende bank in Frankfurt am Main. Later opende het huis Rothschild ook kantoren in Wenen, Parijs en Londen. In de Minnebri even merkt M. op dat
men een Rothschild niet omkoopt met een paar penningen (vw II, p. 84).

Rotterdam, M. woonde diverse malen voor korte tijd
in Rotterdam. Allereerst in 1875, toen hi' in Nederland was voor de voorbereidingen voor de opvoering van *V orstenschool.In 1878 was hi' opnieuw in
Rotterdam in verband met een lezingentournee.

Rotterdamsch Hotel, *hotel 7
Rottingstraf, *escobarse huichelarij
Rouffaer, Gerrit P.-0860-1928,geb. te Kampen. In
de jaren 1885-1890 was hi' werkzaam in Indie, later
werd hi'j secretaris van het Koninklijk Instituut voor
Taal- Land- en Volkenkunde in Den Haag. Van hem
zijn drie brieven aan M. bekend: in de eerste biedt
hi' M. io.0000 uit een erfenis aan (14 apri11883, vw
xxii,p. 58z); in de tweede brief noemt hi' M.'s werken een `wegwijzer' voor zijn verdere levee (2 juni
1883, vw xxii, p. 627) en in de derde brief vertelt hi'
gehuild te hebben na herlezing van enkele bundels
Ideeen, en biedt hi' nogmaals het geld aan (zz juli
1883, vw xxn, p. 66z). M. reageerde achterdochtig,
vreesde een mystificatie en weigerde vriendelijk
(brief aan mw. De Haas d.d. zz juni 1883, vw XXII, p.
637).
In Het V aderland van 14 mei 1960 maakte Rob Nieuwenhuys gewag van een onbekende en onvoltooide
biografie van M. in het handschrift van Rouffaer.
Het werk berust op het Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde in Den Haag.
(Lit. R. Nieuwenhuys, Tussen twee vaderlanden, Amsterdam, ze druk 1967, p. 207-225 en p. 229)

Roulette, Tijdens het verblijf aan de Zuidwestbin-

ROUSSEAU — ROUSSEAU

nensingel in Den Haag (1869-1870) zou bij M. thuis
soms de hele dag en avond roulette gespeeld zijn
met *Edu als croupier. M. wilde namelijk een door
hem bedacht systeem beproeven. Dit verhaal vertelde Edu aanJ.B. Meerkerk, die het in zijn Mulatulibiografie Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene
karakterstudie (Groningen, 190o) vermeldde, en aan
zijn vrouw, die het verhaal opnam in De waarheid
over Multatuli en zijn gezin (Den Haag, 1939).
Uitvoerige beschrijving van het spel en de spelregels
vinden we in de "Millioenen-studien (vw v,p. 12,8 e.v.),
waarin op p. 131 ook een door M. vervaardigde tekening van de roulette opgenomen is.
broemd Frans
wijsgeer en schrijver, predikte terugkeer tot de natuur. Hi'j was een van de wegbereiders van de Franse
Revolutie en van de romantiek. Zijn levensbeschrijving publiceerde hij in 1782 onder de titel Confessions. Zijn bekendste maatschappelijke verhandeSocial (1762.). Zijn ideeenroman
ling is het ContratSocial
Emile ou de l' education (1762), waarin voor die tijd zeer
eavanceerde edag
pogische denkbeelden verwerkt
g
zijn, werd verboden vanwege de gedurfde deIstische
geloofsbelijdenis van de `vicaire savoyard', en noopte de schrijver tot de vlucht en een zwervend leven.
Zijn brievenroman Ju/ie ou la nouvelle Haase (1761),
een idyllisch en gevoelig verhaal van ware liefde
waarbij geen standsverschil bestaat, werd vanwege
het enorme succes veelvuldig nagevolgd in de tijd
van sentimentalisme enpre-romantiek; in Duitsland vindt men er nog elementen van terug in de
`burgerlijke' drama's en romans van *Kotzebue en
"August Lafontaine ("De Bruid daarboven).
In zijn jonge jaren stond M. onder invloed van Rousseau, die hij in zijn "`Losse Bladen' als genie naast
ne Napo"Napoleon stelde: Rousseau als het `verheven',
leon als het ' verheven-schijnende' (vw viii, p. 372). J.
Dekker. Zijn jeugd en InSaks schrijft in Eduard DouwesDekker.
dischejaren (Rotterdam, 1937, p. 89) dat de invloed
van Rousseau, met name van diens Emile ou de l' educadon, te zien is in M.'s verlovingsbrieven aan Tine,
waarin deze eengrote oprechtheid in seksuele zaken toont. In een van deze brieven vergelijkt M. zich
met Rousseau:
`die man had dezelfde ongeschiktheid voor het dagelijksch leven. Hi' was bevreesd, dat hij zijne kinderen
eene goede opvoeding zoude kunnen geven en deed.
g
ze in een vondelingshuis en toch was hij zelf de schrijver van het heerlijke werk oEmile, ou de l'èclucation»;
ik heb dat werk en hoop u later daarin eenige schoone,
stoutepassages aan te wijzen. (...) Ik denk niet zoo
stout, zoo verheven als J.J.R. maar zijne onbekwaamheid voor het dagelijksch leven heb ik, helaas geheel
en al.' (5-8 november 1845, vw viii, p. 527-528).
Het ContratSocial handelt over de inrichting der
maatschappij: de maatschappij is soeverein, en
draagt aan de regering slechts de uitvoerende macht
over. In Over vryen arbeid schrijft M. dat de ' terreur der

Rousseau, Jean-Jacques-9 1712-1778,
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Franse revolutie' nietsgelijkt op het ContratSocial
van Rousseau(vw II, p. 198). Aan J.N. van Hall
schrijft hij op 3 december 1874 dat hij Rousseau bestudeert. 'Hy bevalt me veel minder dan toen ik
hem, zo jaar geleden, voor 't laatst las. Is m'n oordeelryper dan toen, of, over de rypheid heen dan,
stomper?' (vw xvii, p. 168).
Een van de opstellen in het "pak van Sjaalman luidt:
`Over den Emile van Rousseau.' (Max Havelaar, vw I,
P . 39).
In Idee 876 brengt M. dit werk ter sprake. Een behoorlijk ideaal van de onbedorven mens leverde
Rousseau in zijn Emile niet, aldus m.:
`Men wilde in z'n Emile — een psychologische studie —
een handboek voor opvoeders zien, en bood hem 'n
plaats als huis-onderwyzer aan, hem die z'n eigen kinderen neerlegde in den bak van 't vondelingshuis! (...)
Het is er ver vandaan, dat Rousseau ons in zyn boek
een behoorlyk ideaal van den onbedorven mens zou te
aanschouwengeven. Misschien verwyderde nooit enie maatschappelyke omgeving — al ware het die van 'n
g
frans hof uit de achttiende eeuw — den individu zO ver
van den volkomen menstypus als de Emile daarvan afweek, door 't valse-natuurgeknutsel van den zieken
wysgeer. Wie by 't schilderen van den Mens, zondeloosachtigheid vooropstelt, kon nooit juist treffen.' (vw iv,
p. 597-598; *erfzonde)
In Idee 877 spreekt hij van de 'eerlyke Rousseau', in
een noot uit 1876 trekt hij dit 'epitheton' in (vw Di,
P7706). In deze noot verklaart M. dat hij na herlezing van de Confessions van mening is veranderd. Hi'
is tot de overtuiging gekomen dat Rousseau:
`1. veel verzweeg, 2. dikes is borduurde, en 3. niet zelden log. Doch ook zonder vergelyking met andere dokumenten, leveren de brutale en slecht schynbaar
openhartige Confessions, in zichzelf van dat alles overvloedige blyken.'
Hi ' schrijft verder dat Rousseau beheerst werd 'door
den tic om altyd te spreken van z'n oennemis» [Fr.
vijanden] warmed-i Diderot, Grimm, Holbach, Voltaire, Hume, en nog 'n dozyn of wat anderen bedoelde'. 'Met aanvallen van datgehalte is Voltaire dan
ook slechtsgeslaagd in 't verachtelyk maken van
zichzelf.' M.'s kritiek betreft echter anderegronden:
`Ik ben verontwaardigd byv. over de laaghartigheid
waarmed-i Madame De Warens, de vrouw die zo goed
voor hem geweest was, aan haar lot overliet, toen ze
tot armoed was vervallen.'
Gebrek aan hart was norm bij Rousseau, aldus vervolt M. zijn logica is incorrect. Ook de inkleding
van zijn denkbeelden draagt tlyken van 'n slordigheid die 'n zeer ongunstig getuigenis aflegt van de
integriteit des gemoeds'. Tenslotte vraagt M. zich of
of er 'op verstandelyk, d.i. zedelyk gebied iets degelyks te wachten is van iemand' die zich op ruim vijftigjarige leeftijd `als 'n kostschooljongetje over of
aan onanie' (vw iv,p. 707).
Wanneer Mimi in 1882 Emile aan het lezen is,
schrijft M. aan W.A. Paap dat Rousseau z.i. `zeer on-
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natuurlyk gekunsteld is in 't voorstaan van «Natuur»' en bovendien over het hoofd ziet `dat de
maatschappy, met al haar fouten en zotternyen OOk
'n natuurprodukt is' (30 januari 1882, vw xxi, p.
633). "L.E. barones de Warens "Saint-Preux
Rouwartikelen, *In Memoriam
gedicht dat Wouter na het lezen
Roverslied, het-,
van de roverroman *Glorioso schreef (Idee397, vw ii,
p. 598-601). Het gedicht werd door meester Pennewip voorgelezen en van commentaar voorzien op
het avondje van Juffrouw Pieterse en werd aangevoerd als bewijs voor de `verdorvenheid van dezen
knaap'. Het gezelschap schreeuwt na voorlezing van
hetgedicht eenstemmig om godderyn' ("lodderein).
De eerste strofe van het Roverslied luidt:

ROUWARTIKELEN — RULOFFS

*Stoffel wordt door M. in de Woutergeschiedenis de
Ruben in het huis van de familie Pietersegenoemd
(Idee 1047, VW vi, P. 398).
Rubens, Petrus Paulus-, 1577-1640, Vlaams schilder.
In 1598 werd hi' als meester in het Lucasgilde opgenomen. In 1600 vertrok hi' naar Italie waar hi' weldra hofschilder van de hertog van Mantua werd. In
i6o8 keerde hi' terug naar Belie en vestigde zich in
Antwerpen. Hi' werd hofschilder van de aartshertogen Albert en Isabella. *Michelangelo
Rudolf Charles, ps. van "R.C. d'Ablaing van Giessenburg.

Ruloffs, Johannes P.Chr.-, 1796-1859, geb. te Amsterdam, president van de Rekenkamer te Batavia in
1839, waar hi' ontslagen werd we ens verregaande
`Met myn zwaard, /Op m'n paard,/En myn helm op
ongeschiktheid. Dit stond zijn verdere carriere aanhet hoofd,/Er op in! En den vyand den schedel gevankelijk niet in de weg: in 1843 werd hi' directeur
kloofd,/En vooruit!'
der Produkten en civiele magazijnen, in 1844 direc`-Christenzielen, riep 't hele gezelschap, is-i dol?'
teur-generaal van Financien, in 1849 lid van de Raad
van Indie en in 1854 vice-president van de Raad van
Rowland, Alexander-, overl. 1860, Engels zakenIndie.
man, fabrikant van Rowlands Makasserolie en andere
In 1857 werd hi' door "Duymaer van Twist gedwonkosmetischeprodukten, laatstelijk wonende te 20
gen om ontslag te nemen. In een vertrouwelijk verHatton Garden, Londen. Rowlands haarolie werd,
slag aan de gouverneur-generaal wordt hi'
volgens de uitgebreide reclame ervoor, samengeomschreven als iemand van `zeer slecht zedelijk gesteld met 'ingredients obtained from Macassar'. M.
drag'. Hi' had openlijk een Javaanse njai in huis geontmoette te Makasser echter nooit een beer 'die vet
nomen en wasgaan samenwonen met een 'on
leverde aan Rowland.'(Idee 361, vw H, p. 527).
meisje `dat hi' en passant op reis ongelukkig had geKlikspaan (ps. van Johannes Kneppelhout) geeft in
maake, toen zijn vrouw naar Nederland was gezijn Studentenleven (1844) een beschrijving van de
A.. Duymaer van Twist, `Aanteekeningen
vlucht (J
`student-Leidenaar' wiens haar, op een promotieparbij de benoeming tot landvoogd, 1851', bijlage bij J.
ti' met `oranjestroop' wordt ingesmeerd:
Zwart, Duymaer van Twist, een historisch-liberaal staats`Daar zat hi'j nu weer- en radeloos, onder het uitzinnig
man, Utrecht, 1939).
geschater van zijn geheelen vleugel, die hem terstond
Nadat hem het eervol ontslag was verleend, vertrok
bij zeker plaatje vergeleek uit Rowlands Treatise on the
Ruloffs naar Nederland, waar hi' werd aangesteld
hair, dat men om de fleschjes Macasserolie gewikkeld
als staatsraad in buitengewone dienst.
vindt.'(geciteerd naar de derde, eigenlijk vierde druk
Toen DD. in 1839 werd aangesteld op de Algemene
1873, deel 1, p. 97).
Rekenkamer, was Ruloffs daarpresident. Ruloffs
De titel, zoals door Klikspaan genoemd, is waarwas tevreden over zijn ambtenaar DD.: al na een
schijnlijk niet geheel juist: een literatuurlijst in de
paar weken werd zijn volontairschap omgezet in
Modern English Biography van F. Boase (6 dln., 1892een benoeming tot klerk. Als directeur-generaal van
1921) vermeldt bij het lemma over Rowland de volFinancien wierp Ruloffs zich op als verdediger van
gende titels: An historical esssay on the human hair
DD. Aangouverneur-generaal P. Merkus schreef hi'
4816), A treatise on the human hair, illustrative of the virop 10 december 1844 dat DD. wellicht niet geheel
tues ofRowland's oil (1828), A practical treatise on the huvan achteloosheid vrij te pleiten was wat betreft zijn
man hair (31e druk, 1839), The human hair popularly and
administratie te Natal. Hi' weet dit echter aan `jeugphysiologically considered (1853) en Rowland's guide to the
die overijling en aan onbekendheid met al het getoilet andpersonal adornment (1861).
wit van het voeren eener geldelijke administratie'.
Hi' achtte de ongelukkige positie waarin DD. nadien
Rozekruis, het-, graad in de "vrijmetselarij.
verkeerd had, al ruim voldoende straf. Uit eenpersoonlijk onderhoud dat hi' met DD. had gehad, was
Ruben, oudste zoon vanJakob. Hi' bracht zijn broers
dat deze in kommervolle omstandighemof van het voornemen Jozef te doden. Zij lieten Jozef
heden verkeerde. Zijn voorspraak had succes: DD.
achter in eenput. Toen Ruben later tenigkwam om
kreeg zijn wachtgeld (missive van de directeur-genehem vrij te laten, hadden de andere broers hem
raal van Financien aan degouverneur-generaal d.d.
reeds aan slavenhandelaren verkocht (Genesis 37:2110 december 1844, VW y in, P. 431-435).
30).
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RUTLI — RUYTER

Op 16 augustus 1845 richtte Ruloffs een voorstel tot
degouverneur-eneraal
om het onrecht dat DD. te
g
*Natal had geleden, goed te maken. Hi' stelde voor
DD.f n73,33 aan salaris uit te betalen en 983,81 aan
wachtgeld. Met dit bedrag kon vervolgens het kastekort van f 2106,- worden verrekend (vw viii, p. 446448) . Dit voorstel resulteerde in DD.' s benoeming te
*Krawang.
Kon DD. in 1846 nog aan Tine schrijven dat Ruloffs
hem 'altijd genegen was' (vw viii, p. 646), in 1856 is
hi' zijn beschermer kwijt. Ruloffs is dan in zijn functie van vice-president van de Raad van Indict, onverbiddelijk in zijn advies DD. als assistent-resident te
Lebak te ontslaan. In zijn advies aan de gouverneurgeneraal ("Raad van Indie) noteert hij ondermeer
dat DD. de bezadigdheid, het beleid en voorzichtigheid, alsmede de benodigde ondergeschiktheid aan
zijn superieuren mist (ii maart 1856, vw ix, p. 531532). Toch besloot Duymaer van Twist, ondanks dit
wel zeer negatieve beeld, DD. nog een kans te geven
in "Ngawi.
In een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga d.d. 9 januari 1872 schrijft DD. dat de politicus *L.A. Thiers
hem aan Ruloffs doet denken, zowel in uiterlijk als
in karakter:
`Ruloffs was kittig, zoo en. driftig - nooit tegen iemand die hem lankon! - had flux de bouche, oschreef
'n mooi stuk» en dacht altyd aan z'n voordeel. Toen
hy President van de Rekenkamer was, lag de oorzaak
der fouten van... een of ander, altyd hierin dat er niet
inplaats van zoo'n kollegie, eene «generale contrOle»
bestond. Dat beduidde: er moet een contrOleur-generaal zyn, nam.: I.C. Ruloffs. Zoodra by Dir. van Producten was, verviel terstond de behoefte aan dat
eenpersonig controleur-generaalschap.' (vw xv,
P. 48-49)

Ruth, bergweide in het Zwitserse kanton Uri, waar in
1307 de eedgenoten van Willem Tell hun eed tot bevrijding van hun land van de Habsburger landvoogd zouden hebben gezworen.
M. schrijft "J. van Lennep - die de uitgave van de
MaxHavelaar voorbereidt -, dat deze niet `magezworen heeft op de Riitli', daarmee aanduidend dat
Van Lennep een verantwoordelijkheid draagt voor
Havelaar (io januari 1860,
de strekking van de M axHavelaar
VW x, p.187).

Ruyter, Joost de-0802-188o, uit ever te Amsterdam.
Hi' gaf onder andere werken van "J. van Lennep uit.
In 1859 stelt Van Lennep M. voor om de MaxHavelaar
door De Ruyter te laten publiceren. Op 23 januari
186o vraagt Van Lennep M. een verklaring inzake de
overdracht van het kopijrecht ten behoeve van het
met De Ruyter op te stellen contract (*Van Lennep).
M. zendt de verklaring per kerende post. Op 4 februari 1860 wordt het contract met De Ruyter gesloten
(vw x, p. 208-2,10) en op 14 mei 186o verschijnt in
twee delen MaxHavelaar of de Koffij-veilingen der Neder-

landsche Handel-Maatschappij . De oplage bedraagt
1300 exemplaren; de prijs is 4,-.
Een dag later vindt het eerste rechtstreekse contact
tussen M. en De Ruyter plaats. M. schrijft hem dan
namelijk een brief waarin hi' hem bedankt voor de
drie ontvangen presentexemplaren en voor de 'nette uitvoering' van het boek:
`Als het debiet evenredig is aan de zorg die ten koste is
gelegd aan het toilet van 't boek, ben ik dubbel tevreden.' (vw x, p. 229)
Een maand later zijn de eerste wanklanken te vernemen als M. meent dat De Ruyter te weinig exemplaren naar Indict verstuurt ("Naber "Pahud). De
uit ever "Nijgh te Rotterdam had hem namelijk verzekerd dat hij, indien hi' het boek had uitgegeven,
duizend exemplaren naar Indict zou hebben verzonden.
De Ruyter bevalt M. niet: `Dat gij tevreden over hem
zijt, beduidt niets - maar ik heb marktschreeuwerij
R. is een marktschreeuwer.' schrijft
noodig, en deR.
M. op 17 juni 1860 aan Van Lennep (vw x, p. 256).
De woede loot hoog op als er in oktober 186o sprake is van een tweede druk van de MaxHavelaar. M.
wil die in eengoedkope uitvoering laten verschijnen om eengroter lezerspubliek te bereiken - het
zijns inziens tegengevallen succes van de eerste
druk is onder andere te wijten aan de hoge prijs van
de eerste druk. M. wil zijn rechten terug om het
boek bij een andere uit ever onder te brengen. Omdat Van Lennep hier niet op ingaat, begint hi' een
proces, dat hi' verliest. Op 22 oktober 186o is dan inmiddels een tweede(ongewijzigde) druk bij De Ruyter verschenen, eveneens voor
Van deze tweede druk is door De Ruyter nog een
nieuwe druk in de handelgebracht, zonder dat M.
hiervan op de hoogte was gebracht. Deze zogenaamde dubbeldruk - het titelblad vermeldt tweede druk
- werd door Kets-Vree ontdekt. Door deze handelwijze voorkwam De Ruyter problemen met M. Max
Havelaar, ed. A. Kets-Vree, dl. ii, p. L).
In oktober 1863 vond de eindafrekening plaats; M.
kreeg daarna jaarlijks een uitkering uit de opbrengsten van zijn bock. Na het overlijden van Van Len,
nep wordt Bind oktober 1870 het kopijrecht
geveild
waarbij het over gaat in handen van *K.H. Schadd.

f 4,-.

Ruyter, Michiel Adriaanszoon de-0607-1676, begonnen als touwslagersknecht, verkoos hi' de zeevaart en klom op tot kapitein bij de koopvaardij. Op
middelbare leeftijd werd hi' tegen wil en dank betrokken bij de opbouw van de oorlogsvloot, waarvan hi' admiraal werd. Als zeeheld werd hi'
vermaard door zijn overwinningen in de En else
de kapers in de Middellandse zee.
g
oorlog en teen
In 1675 werd hi' met 18 oorlogsschepen uitgezonden om voor Spanje Napels en Sicilie tegen de Fransen te verdedigen. Hi' wees de Heren Staten op zijn
veel te zwakke macht, maar ging uiteindelijk toch
accoord. Op 22 apri11676 overwon hi' in de zeeslag
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bij de Etna, maar stierf een week later te Syracuse
aan zijn verwondingen.
UitJohan de Witt en zijn tijd (3 dln.0842) van "P. Simons behandelt M. in Idee45z (VW III, p. 171-173) De
Ruyters beklag bijedHeren Saten. De Ruyter zou
geweigerd hebben te salueren bij het ontmoeten
van En else schepen.
Hi' let vervolgens verband tussen het optreden van
de Heren Staten toen en van de ministers nu; beide
partijen hebben een oog voor de 'ware belangen des
V olks' :
`Dezelfdegeest die onzen De Ruyter noodzaakte tot 'n
laagheid in dienst, welke hy niet zou be aan hebben als
mens... dezelfdegeest die 'm weinig jaren later, onvoldoend uitgerust, in den stryd jaagde, om hem te doen
bezwyken by Syrakuse... die geestbelet heden onze ministers, onze hoogmogenden – godbeter 't! – in zulke
infamie iets anders te zien dan materie ter homologatie [=officiele, m.n. gerechtelijke goedkeuring] van
zeer capabele beslechting ener hoogst-epineuse kwestie over 't jus gentium [Lat. volkenrecht].' (vw III, p.
172-173)
In de Woutergeschiedenis maakt Leentje de Haas
voor meester Pennewip een gedicht op Admiraal de
Ruyter, waarin diens heldendaden verheerlijkt worden. Hetgedicht telt zes trofen, de eerste en laatste
luiden:
`Hy is op een toren geklommen,/En heeft daar touw
gedraaid,/Toen is hy op zee gekommen,/En werd met
roem bezaaid.
Hy gaf de eer den Here,/En was als Christen groot./
Toen kreeg hy door zyn kleren/Een kogel, en was
dood.' (vw II, p. 563-564)
*krijgskunde

Rijckevorsel, Elie van-, geb. 1845, maakte in de jaren
1874-1877 en 188o - 1884 reizen naar resp. Nederlands-Indie en Brazilie. Over de eerste reispubliceerde hi'j het Verslag aan Djne Excellentie den Minister van
Kolonien, over eene magnetische opnemingvan den Indischen archipel (Amsterdam,1879-1880) en Brieven uit
Insulinde Cs-Gravenhage,1878); over de laatste reis
schreef hi'j Uit Brazilie (Rotterdam, 1886).
M. kreeg vermoedelijk een voorpublikatie van laatstgenoemd boek opgestuurd door J.H. de Haas, die
hi' hiervoor bedankt op z6 februari 1884. In deze
briefprijst hi' het boek vanwege de interessante en
ware inhoud: 'Die Ryckevorsel is geestig, en toch
(meen ik) verstandig.' (vw xxiii, p. 105).

Rijk, Jacob Simonsz. de-0541/2-1584, aanvankelijk
korenkoopman te Amsterdam, waarna hi' zich bij
de Watergeuzen onder Lumey van der Marck voegde. In 1572 nam hi' deel aan de inneming van Den
Briel, Veere en Vlissingen, waar hij Pacheco terechtstelde. In 158o werd hi' bevelhebber van een cornskunde
pagnie te Gent. "krijg

RIJCKEVORSEL - RIJSTPELMOLEN

Rijm, Meester Adolf leert M. in de Millioenen-studien
over rijm:
`rym is – behalve in verzen – de schoonste zaak ter wereld. Wat goed rymt, is goed. Vriendelyk praten en
ruw handelen, is zedelyk-ongerymd, is slecht.' (vw v,
p. 56)
"poezie *dichters

Rijn, Johannes G. van-, predikant te Zwolle, werd in
1864 we ens zijn onchristelijke wandel uit zijn
ambt en bediening ontzet. Hi' verklaarde zelf orthodox te zijn. Het vonnis van het Provinciaal kerkbestuur werd in 1864 door de Synode, waarvan de
moderne hoogleraar te Leiden, "prof.dr. J.H. Scholten, voorzitter was, bekrachtigd. In 1865 vertrok hi'
naar St. Leonards on Sea in En eland.
M.'s aanvankelijk positieve oordeel over mevr. "Pruimers verandert wanneer hi' een gepubliceerde correspondentie van haar met Van Rijn leest. In een
brief aan Mimi d.d. 22 mei 1864 noemt hi' Van Rijn
een `schurk', die mevr. Pruimersgeschreven zou
hebben: `zeg by de verlossing aan den accoucheur
dat er niet aan het leven van 't kindgehecht wordt'
(vw xi, p. 304).

Rijn, Van den-, "'Van den Rijn'-bijdragen
Rijnspoorwegmaatschappij, l e de vanaf 1845 de lijnen Arnhem-Amsterdam-Rotterdam-Leiden en Den
Haag aan. De lijn Gouda-Den Haag kwam pas in
1870 tot stand. In 1890 ging de maatschappij over
aan de Staatsspoorwegen.
In Idee451 schrij ft M. dat een individu wêl ageert teen een slechte behandeling, maar dat `Publiek'
g
vaakpassief blijft. Als voorbeeld hiervan noemt hi'
de Rijnspoorwegmaatschappij:
`De Rynspoor-directie, steunende op die onmacht van
't Publiek, op de zwakte der algemeenheid, durft te
doen, wat niemand zich zou veroorloven omtrent 'n
persoon, en waar ieder persoonlyk zich beklagen zou
over den voerman die misbruik maakte van z'n koetsiersgezag, gaat de weerzin van 't publiek krachteloos
verloren in onnutten wrevel.' (vw iii, p. 77)

Rijstbouw, In de Max Havelaar (vw I, p.194-195)
brengt M. de rijstbouw op Nederlands-Indie ter
sprake. Door de toepassing van het "Cultuurstelsel,
waarbij de regering een statistiek van in- en uitvoer
van rijst instelde, ontstond hongersnood doordat
vele ambtenaren met de opgaven knoeiden, aldus M.
Want: `Uitvoer uit een residentie stelt welvaart voor;
Invoer: betrekkelyk gebrek.'.

Rijstpelmolen, *Son, Van

s
Saaymans Vader, Pieter Hendrik-0799-1891, vanaf
1857 rechter te Goes en van 1866 tot 1879 lid van de
Tweede Kamer, volgeling van Groen van Prinsterer.
Wanneer de NRC Multatuli op 6 januari 1871 in een
bespreking van Nog eens: vrye arbeid, ervan beschuldigt zich `verkocht te hebben aan 't Behoud', antwoordt M. met een ingezonden stuk in Het Noorden
(zo januari 1871, vw )(Iv, p. 386-388) op ironische
toon:
`MU ne IDEtN worden geschreven voor rekening van
een genootschap Oud-Conservatieven. Daarvan verschij nt geen vel, dat niet door de heeren Saaymans
Vader en Domine Knack ['anal() te Berlijn is goedgekeurd.'
Naar aanleiding van een stuk van Saaymans Vader
in de NRC waarin hij R.E. de Haan (1833-1899) berispt, stuurt M. hem op 9 januari 1879 een brief. Hi'
schrijft geen 'lust 'te hebben in deze zaak openlijk
partij te trekken. Aan het slot van deze brief vraagt
hij Saaymans Vader om een financiele bijdrage voor
twee stokoude, arme blinden uit Bladel voor wie
E.J.T. van Dissel in de media hulp had gevraagd (vw
xix,p. 644-645). Een dag later schrijft hij een tweede brief aan Saaymans Vader om te laten weten dat
eventuele financiele steun niet meer nodig is; er is
`voorlopig in de behoeften van die arme luitjes uit
Bladel ruim voorzien'(vw xix, p. 645-646).
Sacher-Masoch, Leopold von-0836-1895, Oostenrijks schrijver van, met name in zijn latere periode,
erotischgetinte romans (vandaar: masochisme).
Zijn Maria Theresia and die Freimaurer (1873) werd
door M. en *Marie Anderson in 1876 in het Nederlands vertaald (*Maria Theresia en de vrijmetselaars). *Mimi Hamminck Scheel vertaalde in 1873
het sprookje 'Marcella' uit diens roman Das Vermeichtniss Kains (Stuttgart, 1870), waarvan delen in
Franse vertaling in de Revue des deux mondes veel opzien baarden (cf. brief van Mimi aan G.L. Funke d.d.
19 juli 1873, VW xvi, p.100-103).
Sade, Donatien Alphonese Francois de-0740-1814,
Frans letterkundige, zich noemende `markies de
Sade'. Hi' werd beschuldigd van gifmengerij en sodomie. Door een `lettre de cachet' werd hij gevangen gezet in Vincennes. In de gevangenis schreef hij
zijn romans, waaronder de beruchte Les izojourneds

de Sodome (geschreven 1785, gepubliceerd in 19301935), La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu (1791)
en Histoire deJuliette ou les prosptrites du vice (1797). Hi'
kwam in 1790 vrij, maar Napoleon liet hem krankzinnig verklaren en in 1803 weer opsluiten. Hi' overleed in het krankzinnigengesticht Clarendon, na
vrijwel de helft van zijn leven in gevangenissen te
hebben doorgebracht.
In Het sadistisch universum (Amsterdam,1983, p. 11)
schrijft W.F. Hermans dat de werken van De Sade
`nook en door niemand overtroffen toppunten van
obceniteit, koprolalie en godslastering' vormen. Ze
teschrijven en prijz
en (...) alle misdaden, denkbare
en ondenkbare'.
In Idee437 vraagt M. waarom men de werken van
De Sade, "Pigault-Lebrun of "C.P. de Kock uit zijn
huis weert, terwijl men zijn dochters wel de geschiedenissen van Abraham, Lot enz. te lezengeeft:
`Men omzwachtelt in 't dagelyks leven de onschuldigste zaken met te verregaande angstvalligheid, en
schroomt niet zyn kinderen geheel andere, niet onschuldige, zaken te laten lezen in 'n bybel diegeschreven schynt om dragonders te doen blozen. En dat alles
om god te dienen... foei, foci!' (vw n, p. 637)
In Idee io58c betoogt hij dat auteurs van de *«Verstand en Hart»-litteratuur, zoals *Richardson en
*Wolff en Deken, zich 'met al hun deugdgepronk'
in feite 'op den lijn stellen met de schryvers die franchement... ontuchtig zyn... op den moed na!':
`Zo'n De Sade beschreef... 't een-of-ander. Deugdzame
schryvers vertellen lang en breed hoe dat een-of-ander... niet gebeurde. Het verschil is ten nadele van de
braafheidsventers. Zy huichelen. Zy verraden. En... ze
prikkelen oneindig sterker dan hun erkend-onfatsoenlyke collega's.' (vw vi, p. 589-590)
Safir, "Saphir, Moritz G.
Saguntum, *deliberante senatu...
Sadjah en Adinda, het beroemde en aandoenlijk verhaal van een liefdesgeschiedenis in het zeventiende
hoofdstuk van de Max Havelaar (vw 1, p. 233-254).
Het thema is verwant aan Paul et Virginie van "Bernardin de Saint-Pierre ("Maleisegedichten).
Het is het verhaal van SaIdjah die al op jonge leeftijd
geconfronteerd werd met de gevolgen van het "Cul-
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•tuurstelsel: verschillende malen werden buffels van
zijn vader gestolen. Na het stelen van een buffel
waarmee Saidjah vriendschap had gesloten, vluchtte Saidjahs vader, maar hi' werd gevangen genomen
en stierf in de gevangenis. Saldjah vertrok toen naar
Batavia om geld te verdienen waardoor hi' met
Adinda, een meisje uit zijn dorp, zou kunnen trouwen. Hi' sprak met ha of dat hi' na 36 `manen' terug zou zijn. Onderweg naar Batavia dichtte hi het
lied ''"Ik weet niet waar ik sterven zal' (vw 1, p. 241242).
Drie jaar later kwam hi' terug maar hi' trof noch
Adinda noch andere dorpbewoners aan. De familie
van Adinda bleek te zijn gevlucht voor de soldaten.
Saidjah sloot zich toen aan bij de opstandelingen in
de Lampongs om Adinda te gaan zoeken:
`Op zekeren dag dat de opstandelingen opnieuw warengeslagen, doolde hy rond in een dorp dat pas veren dus in brand
overd was door het Nederlandse leer en

hem in het najaar van 1859 werd gedaan ten huize
van *J. van Lennep, die getuige was van M.'s weigering: `M'n afwyzend antwoord namelyk, ging vergezeld van enige karakteristieke byzonderheden, en ik
houd me overtuigd dat de scene — 'n scene was het,
daar ik driftig werd — door de heer v. L. aan vrienden en betrekkingen is meegedeeld.' (vw vi, p. 377378; cf. brief van het Eerste-Kamerlid Hartsen aan
Van Lennep d.d. 22 december 1859, vw x, p. 177 en
.'s brief aan V. Bruinsma d.d. ii februari 1880, vw
M.
xx, p. 324).

Saintine, Xavier B.-, ps. van Joseph Xavier Boniface,
1798-1865, Frans dichter, prozaist en toneelschrijver. Zijn novelle Picciola (1836) werd door de Academie bekroond. Het is het sentimentele verhaal van
gevan
gene die troost vindt in het kweken van
een
een bloem. In de Max Havelaar is sprake van de `allerliefste Picciola van Saintine'(vw 1, p. 83).

stond. SaIdjah wist dat de bende die daar vernietigd
was geworden, g rotendeels uit Bantammers had be-

Saint-Lambert, Jean Francois, markies de-,1716-

borst. Naast hem zag SaIdjah de drie vermoorde broe-

dichter, wijsgeer, officier, den van de "Encyclopedisten. Uit zijn Catechisme universel Paris, 1798)
blijkt een materialistische levenshouding. In Idee
482 rekent M. hem onder de rote denkers (vw III, p.

ders van Adinda, jongelingen, byna kinderen nog, en

22,9).

. As
l een spook waarde hy rond in de huizen die
staan
nog niet geheel verbrand waren, en vond het lyk van
Adinda's vader met een klewang-bajonetwonde in de

1803,

een weinig verder lag het lyk van Adinda, naakt, afschuwelyk mishandeld...' (vw 1, p. 253-254)
Saidjah loot
dan de soldaten tegemoet...
P
'En weinig tyds later was er te Batavia groot gejubel
over de nieuwe overwinning die weer zovele lauweren
had gevoegd by de lauweren van 't Nederlands-Indische leger. En de Landvoogd schreef naar 't Moeder-

Saint-Preux, de burgerman uit de roman juiie ou la
Nouvelle Heloise (1761) van "Rousseau. Saint-Preux
werd het voorbeeld van de minnaars in de romans
van *August Lafontaine en daarmee ook van het personage *Holm in De Bruid daarbov en. *Waarheid in legende

land dat de rust in de Lampongs hersteld was. En de
Koning van Nederland, voorgelicht door zyn Staatsdienaren, beloonde wederom zoveel heldenmoed met
vele ridderkruisen. En waarschynlyk stegen er uit de
harten der vromen, in zondagskerk of bidstond, dankn ten hemel, by 't vernemen dat «de Heer der
gebede
heirschareno weer had meegestreden onder de banier
van Nederland...

Saksen, Germaanse stam in Noordwest-Duitsland,
die in 804 door Karel de Grote werd onderworpen.
De Saksen verzetten zich teen evangeliepredikers
als Bonifacius en Ludger.
hrim. dat de `heidense Sakser' de
Idee 659 scjft
In
atheist martelt `omdat hy de hand durfde slaan aan
hun afgoden' (vw iv, p. 659).

oMaar God, met zoveel wee begaan,/Nam de offers

Saksen, Maurits van-9 1696-175o, bastaardzoon van
(vw i, p. 254)
August de Sterke, keurvorst van Saksen en koning
Saidjah-elegie.
*Richard Hol componeerde in 1861 de
van Polen, en raven Aurora van KOnigsmark. Vanaf
Een Maleise vertaling van het verhaal werd in 1875
jonge leeftijd was hi' actief op de slagvelden van Euvervaardigd door "J.N. Wiersma. In 1929 componeerropa, in 1744 werd hi' maarschalk van Frankrijk. Hi'
de Lodewijk Mortelmans (1868-1952, geb. te Antwerveroverde Brussel, Antwerpen, Namen, Bergen op
Lied
van
Saidjah,
studie
voor
klavier.
het
P
Zoom en Maastricht en werd benoemd tot opperbe*Samaritaan *Groneman
velhebber van het Franse leer in de Nederlanden.
Ti dens een vergadering van de "gnomen in de MilSaint Martin, i.e. Sint Maarten, den van de zgn. KleiHoene zegt de voorzitter dat Van Saksen met
ne Antillen (thans Bovenwindse eilanden), eiland in
Meester Adolf een overeenkomst had gesloten om
(thans Caribisch gebied), waarvan het
West
doden te `leveren"tegen hun gewicht in lood'. Tenoordelijk deel aan Frankrijk en het zuidelijk deel
genwoordig nemen ze `tweehonderd-twee-en-zeaan Nederland behoort. In een hoot bij Idee 533
pond per man', klaagt de voorzitter (vw v, p.
ventig
schrijft M. dat de regering hem had voorgesteld ouo).
De
gegevens voor deze `wisselkoers' las M. in de
9
p.
363).
In
III,
verneur van St. Martin te worden (vw
Gaulois van 19 juni 1871 (aantekening in het memorieen foot uit 1877 vertelt hi dat het aanbod van een
aal, vw xiv, p. 583).
`eervolle en winstgevende betrekking in de West'
van dien dag niet aan!o

SAKSEN-COBURG – SALVADOR

Saksen-Coburg-Gotha, Albert F.C.A.E. van, prins-,
1819-1861, sedert 1840 gemaal van koningin Victoria
van Groot-Brittanie. Hi' overleed op 14 december
1861 aan tyfus; zijn dood werd door het hele yolk
zeer betreurd. Wellicht had de nieuwjaarswens voor
186z van keizer Napoleon In hem kunnen redden,
merkt M. sarcastisch op in Over mien arbeid (vw II, p.
2.19).
Saladin, Sultan-9 1137-1193, sultan van Egypte en Syrie, veroverde in 1187 Jeruzalem, streed teen "Richard i Leeuwenhart.
In Idee301 schrijft M. dat Richard 1 van Leeuwenhart een ijzeren staaf doorsloeg en Saladin `een
kanapekussen... zonder watersnood'. Hi' voegt hieraan toe: `Maar ik splyt wolken, naar 't schynt' (vw ii,
P. 493). In een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga
d.d. 27 november 1872 vraagt M. zich of of stalen
pantserplaten niet beter vervangen kunnen worden
door "nplte karton' of kurk, want: `Richard Leeuwenhart sloe g door 'n yzeren staaf. Saladin door 'n
kussen. Dit werd door de kruisvaarders voor sterker
stukgehouden.' (vw xv, p. 481).
Salak, den van de hoe bergen in de Preanger Regentschappen, uitgedoofde vulkaan bij de Gedeh, ten
zuidwesten van Buitenzorg, 2211 m. hoog.
Bij het afscheid van *Willem van der Hucht in 1845,
toen DD. veertien dagen te Parakan Salak had gelogeerd, schreef hi' op deze berg een gedicht in acht
strofen. De eerste reel luidt: `Ge vraagt me een lied
bij 't scheiden van deze oorden'. Het complete gedicht werd door DD., voorzien van commentaar, opgenomen in zijn "`Brief aan A.C. Kruseman' (24
februari- 6 mei 1851, vw ix, p.197-199). M. nam de
derde strofe op in de Max Havelaar:
"t Is zoeter hier zyn Maker luid te loven.../'t Gebed
klinkt schoon langs berg- en heuvelry.../Veel meer dan
ginds ryst hier het hart naar boven:/Men is zyn God op
bergen meer naby!/Hier schiep Hyzelf altaar en ternpelkoren,/Nog door geen tred van 's mensen voet ontwyd,/Hier doet Hy zich in 't raat'lend onweer horen.../
En rollend roept Zyn donder: Majesteit!' (vw i, p. 109)

Hetgedicht is integraal opgenomen in Multatuli Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom
(Amsterdam, )985, p. 52-53) *Klabat
Saleh, raden-, (Sarief Bastaman) 1813-1880, Javaans
schilder uit een regentengeslacht. Hi' werd te Java
opgeleid door de Belgische schilder A.A.J. Pa en in
Nederland was hi' daarna leerling van de schilders
Schelfhout en Kruseman. Hi' schilderde portretten
(o.a. van "J.C. Baud, afb. in Over Multatuli,1979, nr. 3,
. 3), landschappen en dierstudies.
p
Door SaIdjahs knappe uiterlijk begrepen de jonge
meisjes beter dan vroeger `hoe de javaanse schilder
Radên Saleh zogroten opgang had gemaakt te Parys' schrijft M. in de Max Havelaar (vw 1, p. 243).
"Djalma
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Salie-avondje, "Juffrouw Pieterse
Salisbury, Robert A.T.G. Cecil, markies van-0830.1903, conservatief Engels staatsman, tegenstander
van Benjamin D'Israeli en William E. Gladstone,
p
remier en herhaaldelijk
minister van Buitenlandse
Zaken.
In Over Specialiteiten spreekt M. van `de knutselarytjes van de Schouwalows [*Schuwalow], Ignatjews
rIgnatief], Salisbury's, Disraeli's ["B. D'Israeli] en
verder volkje van die soort, dat zich door de kranten
«Staatslieden» noemen laat, in dengrond evenwel
slechts 'n bende effektenschacheraars is, en als zodanig nog valse spelers op den koop toe, daar zijzelf beschikken over 'tryzen en dalen van den koers' (vw v,
P . 617) .
Salomo(n), ca. 972-932 v.Chr., zoon van David, koning van Israel, de bouwer van de tempel, beroemd
om zijn wijsheid. Bekend is het verhaal van zijn oordeel toen hi'j moest beslissen van welke van twee
vrouwen het levende kind was(I Koningen 3:16-28).
Aan hem wordt het "Hooglied toegeschreven.
In Idee 1048a (vw vi, p. 414-423) vertelt M. hoe hi' in
*Natal een Salomonsoordeel moest vellen. Deze vertelling wordt door hem aangekondigd als `Salomo's
Recht in nieuwe editie' (vw vi,p. 409). *Mozart
Salvador,jhr. Mozes-, 1813-1884, ritmeester der draonders, gemeenteraadslid van Haarlem en lid van
g
de Provinciale Staten van Noord-Holland,polemischpublicist. In 1854 werd hi' wegens laster veroordeeld. Hi'j was een bewonderaar van M.
In Idee 536 schrijft M. dat de `eerlyke' Salvador, aanvankelijk een `gemoedelyk aanhanger van wat hy
toen hield voor Thorbeckiaanse beginselen' openlijk
had verklaard zich in dezepolitieke beginselen te
hebben vergist (vw ill, P. 373-374) . M. woonde oP 5
juli 1864 een lezing van Salvador bij over politiek. "t
Was hier en daar mooi, maar 'tgeheel was slymerig.,
schrijft hi' een dag later hierover aan Mimi. `Goeds
was er in om 't yolk optewekken. Hy heeft wel op
my gedoeld maar me niet genoemd.' (vw xi, P. 345346). Op 25 september van dat jaar schrijft Salvador
aan "d'Ablaing van Giessenburg dat het hem zou
spijten indien diens `geachte huisgenoot Multatuli'
– M. bewoonde toen een zolderkamer van d'Ablaing
van Giessenburg – vanwege de kosten niet zou kunnen deelnemen aan het Internationaal Congres in
Amsterdam. Hi ' biedt aan de kosten voor zijn rekening te nemen (vw xi, p. 384-385). In juni 1865 bezoekt Salvador Tine te Brussel. Op 26 september
1867 schrijft M. vanuit Keulen aan C. Busken Huet
dat hi' Salvador verzocht heeft hem op de hoogte te
houden van depublikaties over de gebeurtenissen
rond het Crombrugghe ' s Genootschap ("Vreede).
Verder vermeldt hi' dat Salvador hem een exemlaar van de "Asmodee heeft toegestuurd (vw xi', p.
P
36)
4
. Latere correspondentie van hem aan M. is niet
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bewaard gebleven; Salvador stierf in volstrekte vergetelheid ("Meerenberg).
Op i mei 1881 schrijft M. over hem aan D.R. Mansholt:

gernis uit over het onbeschaafde gedrag van Pop
van Asperen. Hi' schrijft hierin zich `evenmin naar
friesche zeden, als naar die van Lapland' te zetten
(17 februari 1875, vw xvii, p. 366).

`Ik weet niet ofge Salvador gekend hebt, een publicist
die voor35, 3o & 20 jaar veel van zich hooren liet. Hy is
(of was?) 'n warhoofd, 'n wandelende oreer- en debatteermachine. Toch herinner ik me een woord van hem
dat waarde had. Na den Havelaar kwam hij me bezoeg
ken en waarschuwde my o.a. teen
de eigenaardige
wys waarop ieder die in publiekery doet, telkens van
z'n we g wordt afgetrokken. Ddarin moest men niet
toe even zeide hy, want: «men gaat er onder door!»'
(vw xxi, p. 282)
*Fongers

Samuel, de laatste richter in Israel, zalfde Saul en later David tot koning (1 Samuel lo en 16).
In de Max Havelaar luidt de titel van een preek van
do Wawelaar: 'de liefe van God, blykbaar uit
Zyn toorn teen ongelovigen, naar aanleiding van
Samuels berisping aan Saul: Sam. xv:33b' (vw 1, p.
2 6). In Samuel xv:33b staat: `Toen hieuw Samuel
1
Agag in stukken voor het aangezicht des Heeren te
Gilgal'.
Ter illustratie van zijn stelling dat gezag altijd van
het yolk uitgaat, schrijft M. in Over Specialiteiten:

Samaritaan, inwoner van Samaria of Midden-Palesti-

`De stembriefj es uit Samuels tyd zyn verloren gegaan,

na. Bekend door het verhaal van 'de barmhartige Samaritaan' in de bijbel (Lukas 10:3), waarin een
beroofde reiziger niet door de joden, maar wêl door
de Samaritaan geholpen wordt. Zoals deze geschiedents een parabel is, zo zijn ook de geschiedenis van
"Saidjah en Adinda, en De Negerhut van Oom Tom van
"Beecher-Stowe parabelen, schrijft M. in de Max Havelaar (vw I, p. 256).
Vrouwen zijn 'de Samaritanen van dit Judea'
schrijft hi' op 3o juli 1863 aan Mimi (vw xi, p.194).

doch men ma g aannemen dat hy ruggespraak had gehouden met de kiezers van die dagen, toen hy in z'n
tiende hoofdstuk - en in 't zestiende nog eens! - den
uitslag van 't *plebisciet verkondigde met olie. Wie dit
y felt en meent dat Samuel het Volk ditmaal niet
bett
raadpleegde, moet aannemen dat hy dan

stilzwygend

zich bewust was depositaris [bewaarder, vertrouwenspersoon] van den algemenen wil te zyn, of althans dati zich verzekerd hield de

meerderheid op z'n zy te

hebben. En dit moet hem dan by vorige gelegenheden
ebleken zyn, daar 'n politikus van zyn gehalte z'n
g

Samojedie, naam van de Laplanders (de Sami) voor
Lapland. 'De Samojeden stinken (...) omdat deze wilden van rottend voedsel houden', vermeldt Alain
Corbin in zijn Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis
van de reuk (Nijmegen 1986, p. 61). In Nt.'s parabel in
Hee447 is het gebruik van eau de cologne een misdaad. In deze parabel wordt Samojedie het land genoemd waar men de gewoonte had zich met ranzige
traan in te smeren. Een jonge Samojeed verzuimde
dit en werd vervolgens door zijn landgenoten gedwongen honer te lijden. Toen hi' zich be on te
wassen met eau de cologne besloot men hem ook
nog te slaan:
'Maarwyl men in Samojedie geen laster had, geen kopyrecht, geen verdachtmaking, geen domme orthodoxie, noch vals liberalismus, noch bedorven politiek,
noch bedervende ministers, noch verrotte Tweede Kamer,... sloe g men den patient met de afgekloven beenderen van de robben, die hyzelf gevangen had.' (vw ii,
p. 658)

In Idee961 schrijft M.: `Doch ik zegge u: zweert ganselyk niet, noch bij mannen wier naam op us uitgaan (...) nog by geleerden uit Lapland' (vw vi, p.
156). Wellicht doelt hi' hier op Matthias Alexander
Castrdn (1813-1852), destijds een beroemd onderzoeker van de Finse taal- en letterkunde.
In Idee 1267 brengt M. de Samojeedse taal-en letterkunde ter sprake (vw vii, p. 596); in Idee io6o een Samojeeds huishouden (vw vi, p. 613).
Na een bezoek van de Friese atheist Pop van Asperen, spreekt M. in een brief aan V. Bruinsma zijn er-

staatsgreep niet lichtvaardig zou blootstellen aan mislukking.' (vw v, p. 556-557)
In een aantekening hierbij voegt hi' toe dat de meerderheid waarop Samuel bij het `aanstellen en afzetten van Koningen' gerekend moet hebben, geen
numerieke meerderheidgeweest hoeft te zijn (vw v,
p. 676).
In de Woutergeschiedenis (Idee 1168, vw vii, p. 206)
vinden we een toespeling op het verhaal in 1 Samuel
26 over David, die de spies en de waterfles van de slapende koning Saul stal maar de koning ongedeerd
liet.

Sandick, Rudolf A. van-0.855-1933, ingenieur van
Waterstaat in Indie. In Nederland teruggekomen,
publiceerde hi' in 1892 zijn Leed en lief uit Bantam.
Hierin beschrijft hi' verschillende rampspoeden die
Bantam in de jaren 1870-1890 hadden getroffen. Op
p.177-240 bespreekt hi' kritisch de *Havelaarzaak.
Hij meent dat in de Max Havelaar de `droeve werkelijkheid' geschilderd wordt, maar dat de regering
van DD. juist gehandeld heeft. *Bantam
ten as

Sandrock-ten Hagen, Nans-, overl. 1917, toneelspeelster, sedert 1864 werkzaam in Rotterdam. In 1874
werd zij eerste actrice bij het toneelgezelschap van
*Le Gras, Van Zuylen en Haspels; in 1875 vertrok zij
naar Duitsland. Toen het contract met *Mina Kriiseman inzake de opvoering van "V orstenschool werd
beeindigd, nam zij de rol van koningin Louise over.
De gepikeerde Mina KrUseman insinueert in Mijn le-
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ven (1877; vw xvii, p. 339, 561 en 577) dat Nans Sandrock-ten Hagen door M. een zoen te even tijdens
diens ontvangst bij de eerste repetitie van Vorstenschool, de hoofrol in De Bruid daarboven heeft mogen
vertolken.
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aardigen dubbeltrek van 'tgenie uitsluiten. Hy heeft
ternauwernood geest, en is slechts nu en dan — op franse manier: door woordspeling —geestig. Hy kaatst niet
met gedachten, doch slechts met klank.'(vw iv, p. 377)

Sappho, van Lesbos, de grootste lyrische dichteres uit
Sanherib, 705 -681 v.Chr., koning van Assyrie. Hij is
bekend als bouwheer van Nineve (waar hi' een monumentaalpaleis bouwde), en vanwege zijn technischeprestaties; hi' ontwierp ingenieuze waterwerken, bruggen en dergelijke. Hij werd verder bekend
door zijn rote veldtocht naar Syrie en Palestina in
7o1. Hij onderwierp Juda, maar belegerde Jeruzalem
(met koning Hizkia) tevergeefs (II Koningen 18).
"Belsazar

de Oude Tijd. Als gevolg van politieke onrust moest
zij vluchten. Na enige tijd op Sicilie te hebben gewoond, vestigde zij zich te Mytilene, waar zij meis'es les gaf in de dichtkunst en de muziek. "vrouw,
ositie van de
P

Sara Burgerhart, De historic van Mejuffrouw-,
briefroman uit 1782 van "Wolff en Deken.

Saragossa, (Zaragoza) Spaanse stad aan de benedenSanskriet, oorspronkelijk de Oudindische taal, bij
uitbreiding ook de oudere vorm van de taal zoals
men die in de Veda's aantreft. De studie ervan werd
in de 19e eeuw voortvarend ter hand genomen, o.a.
door "J.H.C. Kern en *Max Muller. Het eerste opstel
uit hetpak van Sjaalman luidt: 'Over het Sanskrit, als
moeder der Germaanse taaltakken' MaxHavelaar
vw I,p. 38). *taal *etymologie

Santen, Pieter van-, (1838-1877) associeerde zich in
1860 in Leiden met de boekhandelaar-uitgever Van
den Heuvell; firmanaam werd Van den Heuvell &
Van Santen. In 1870 richtte hi' samen met "G.L. Funke Het Nieuws van den Dag op. Zijn fonds was gevarieerd: naast enkele vertaalde romans, bevatte het ook
verhalen van Aimard, onderwijsboeken en een reisg
ids. In 1873 kocht hi' voor 25oo van *K.H. Schadd
het eigendomsrecht van de MaxHavelaar (bericht in
het Nieuwsblad voor den Boekhandel, jrg. 4o, p. 37; vw
xv, p. 592).
Hij kocht het boek, aldus Funke in een brief aan M.
d.d. 6 maart 1873 ' enkel op de speculatie dat ik hem dadelijk een f soo,- winst zou bieden'.. Funke schrijft verder
er zeker van te zijn dat niemand die winst zal bieden (vw xv, p. 662-663). Op 26 januari 1874 bericht
Funke de rechten van de MaxHavelaar na veel moeite voor f noo te hebbengekocht (vw xvi, p. 396). Van
Santen heeftgeen herdruk van het boek op de
marktgebracht.

loop van de Ebro in Aragon. In 1808 bood de stad in
twee belegeringen weerstand aan de legers van Napoleon. De stad wordt door M. genoemd als voorbeeld van vaderlandsliefde (Pruisen en Nederland, vw
Iv,p. 4o). *binnenkamers

Sarcasme, vlijmende spot, gehanteerd door M. te beginnen bij de MaxHavelaar.
Havelaar. De figuur van Batavus
"Droogstoppel alleen al maakte hem naar het woord
van C. Busken Huet tot de `virtuoos van het sarcasme'. Zo zegt Droogstoppel al op de eerste bladzijde
dat hi'j voor waarheid en gezond verstand is: `voor
de Schrift maak ik natuurlyk een uitzondering.' (vw
I,p. 15). Over de Javaan zegt hi':
la, arbeid, arbeid, dat is myn wachtwoord! Arbeid
voor den javaan, dat is myn principe! En myn principes zyn me heilig. Is niet het Evangelic het hoogste
goed? Gaat er iets boven de zaligheid? Is het dus niet
onze plicht, die mensen zalig te maken? En wanneer,
als hulpmiddel daartoe, arbeid nodig is — ikzelf heb
twintig jaar de beurs bezocht — mogen we dan den javaan arbeid weigeren, waar zyn ziel daaraan zo dringend behoefte heeft om later niet te branden?
Zelfzucht zou het wezen, schandelyke zelfzucht, als
we niet alle pogingen aanwendden om die arme verdoolde mensen te behoeden voor de verschrikkelyke
toekomst die dominee Wawelaar zo welsprekend geschetst heeft. Er is een juffrouw flauwgevallen toen
hy van dat zwarte kind sprak... misschien had ze een
jongetje dat er wat donker uitzag. Vrouwen zyn zo!

Saphir, Moritz G. (m. spelt Safir),1795-1858, Hongaars jood, journalist en dichter, bekeerde zich in
1832 tot het protestantisme. Vanaf1837 gaf hi' in Wenen Der Humorist uit. In Saphirs werk ontbreekt
daarentegen de humor verklaart M. in Idee 627:
`Het element van smart ontbreekt hemgeheel, en dat
is een treurig gemis. 't Spreekt vanzelf, dat ik hier van
z'n werken spreek, niet van de persoon, die ik niet ken.
En daar ben ik bly om, want hy is... koddig. Hy heeft
z'n reputatie hoofdzakelyk te danken aan kwinksla-

En zou ik niet aandringen op arbeid,

ik die zelf van

den morgen tot den avond aan de zaken denk? Is niet
reeds dit boek — dat Stern me zo zuur maakt — een bewys hoe goed ik het meen met de welvaart van het

ik zo
ik diegedoopt ben - in de Amstelkerk - zou men dan van denjavaan niet mogen
land, en hoe ik daarvoor alles veil heb? En als

zwaar moet arbeiden,

vorderen dat hy die zyn zaligheid nog verdienen

(vwi, p.130)
Droogstoppel over Sjaalman:

moet, de handen uitsteekt?'
Tegen Frits zegt

gen die in de Fliegende Batter, of in onze: «gy zult en

`Hy heeft de wegen van den Heer verlaten, nu is hy

moet lach-prullen» een goede figuur zouden maken,

arm, en woont op een klein kamertje... ziedaar dege-

maar geenszins op humor gel ken, jazelfs den eigen-

volgen van onzedelykheid en slechtgedrag! (...) Be-
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denk toch dat al het kwade gestraft wordt: zie maar
weer dien Sjaalman die geen winterjas heeft, en er uitziet als een komediespeler. ' (vw 1, p. 125)
In Over men arbeid spot m. met de Kamer-redevoering van een afgevaardigde, die het goede voorstaat,
maar die dit wil vaststellen 'by de wet'. Dat moet
wel geleidelijk gebeuren, er moeten immers in de
toekomst altijd nieuwe wetten nodig zijn (vw ii, p.
248-255). Sarcasme is er ook in M.'s behandeling van
"Bilderdijks

Floris V. Bijv. aan het slot van Idee 105 6

waarin M. Machtelds uitroep 'Dank Hemel! Ik bezwyk!' citeert en vervolgens opmerkt: `Zo was haar
laatste snik een rym op Bilderdyk!' (vw vi, p.

565-

566).

ven lap, welks einden aan elkander genaaid worden.
Hetgebniik van zyde is uitzondering. Een dezer einden heet kepala, d.i. hoofd, en is beschilderd met 'n
breden rand, gemeenlyk uit teen elkander inlopende
driehoeken bestaande. Dit oschildereim heet batik, en
g
s zonder
kepala, en
eschiedt
uit de hand. (...) Sarong
welker einden niet aaneengenaaid zyn, heten selendangs. Men draagt deze kledingstukken om de heuP en, en de mannen schorten ze meer of min, ja soms
geheel en al, op. (...) Wat overigens de sarongs en selendangs aangaat, sedert 'n dertigtal jaren leggen zich
Europese fabrikanten toe op 't namaken van 't Javaanse batik, en er worden dan ook jaarlyks millioenen in
dat artikel omgezet. Tcoh wordt het dragen van 'n gedrukten kain(kahin: kleed, de generische naam voor
al zulke kledingstukken) steeds voor 'n blyk van armoed, of althans vangeringer welvaart gehouden.'
(vw 1, p. 358-359)

Sarcasme is de grondtoon van Over vryen arbeid, Over
Specialiteiten, van de parabelen in de Minnebri even,
van de Ideeen over politiek, en van Pruisen en Nederland. Na het ontvangen van de grafschriften op de
staatsman "Thorbecke voor de vierde bundel Ideeen

Wanneer Droogstoppel de vrouw van Sjaalman op-

schreef G.L. Funke M. in vrij krasse taal hoe hi over

zoekt in de "Lange Leidsedwarsstraat, draagt zij een

deze kopij dacht.

M.

reageerde: Vat wou Holland

dan? Dat ikgemoedelyk schreef? Dat is wat veel gevergd!' ((29 september 1872, vw xv, p. 382). In de Di-

vagatien schrijft hi':

'En nog iets over den vorm, waarin ik myn denkbeelden tracht aanschouwelyk te maken. Op den voorgrond staat, dat ik poog wäär te zyn. Dat streven stemt
tot ernst. Ik ben dan ook ernstig, tot het treurige toe.
Maar, wanneer me onder 't schryven invalt, dat myn
woordengelezen worden door A, B, C en een groot
deel van het alfabet, de exemplaren die met hun alien
«Publielo> uitmaken, dan blyft me dikwyls geen keus
dan tussen 't neersmyten van de pen, met verslikten
vloek, en – als minstgebrekkige uitdrukking van
smart – het bitter sarcasme, waarin ik, volgens Huet,
een virtuoos wezen zou. 't Kan waar zyn, want ik heb
veelgeleden.' (vw v, p. 361)

Sardinie, "Maistre, graaf J.M. de
Sardou, Victorien-, 1831-1908,
van o.a.

Frans toneelschrijver

Madame Sans-Gene (1893). In 1872 publiceerde
Rabagas, een

hi' het anti-republikeinse toneelstuk

sensatiestuk tegen de Frans republikeins politicus
en tegenstander van Napoleon, Leon M. Gambetta
1838-1882).
(
M. omschrijft het stuk in de

sarong. Droogstoppel zegt ervan:

`Ze wasgekleed in een wit lang hemd of jak zonder
schoot, dat haar tot de knieen hing, en aan de voorzyde met een zwart speldje was vastgemaakt. In plaats
van een behoorlyke japon of rok, droeg ze daaronder
een stuk donker gebloemd lynwaad, dat enige malen
om het lyf gewikkeld scheen, en haar heupen en
knieen vry nauw omsloot. Er was geen spoor van
plooien, wydte of omvang, zoals dit by een vrouw behoort. Ik was bly dat ik Frits niet gezonden had, want
haar kleding kwam me zeer onkies voor (...). Later heb
ik vernomen dat haar kleding een soort van Indische
dracht is, die ze daar-te-lande sarong en kabaai noemen, maar ik vond het heel lelyk.' (vw 1, p. 50-51)
Ook in een brief aan H.L. Flemmich d.d. 4-5 april
1867, legt hij ook uit wat een sarong is en maakt

Kapala wie diese' luidt het bijschrift. Elke sarong is

er hier een tekening bij. `Adinda batikt puntige

uniek:

'Wenn eine Adinda fur ihren Saidjah batikt, weis er
was jede Linie, jedes Piinktchen bedeutet. a kOnnte
.b . die Menge ihrer thranen sein. Die Linie b etwas als
z
Schwung der Hoffnung, u.s.w. (...) (Nota. Seit 2 1/2
Jahrhundert sind Europaer da, and bis jetzt hat niemad auf diese javanische Poesie Acht gegeben. Man
suchte nur Pfeffer, Kaffe and Zucker!)' (vw x11, p. 162)

Millioenen-studien als "n

gelegenheidsvodje zonder de minste letterkundige

Satire, door M. vaak toegepast. Zo vinden we bijv. in

waarde' (vw v, p. 324). In een brief aan G.L. Funke

Over wyen arbeid (vw II, p. 246-260) op satirische wij-

d.d. 13 oktober 1872 schrijft hi dat Sardou aan dit

ze redevoeringen beschreven die men in de Tweede

`Zesduizend franc renter
(vw xv, p. 413). Hi herhaalt dit in een noot bij Idee,
waaraan hij toevoegt hi slechtsf soo kreeg voor zijn
V orstenschool (vw iv, p. 687).

Kamer zou kunnen houden:

bock een kapitaal verdiende,

Sarong, In noot 141 (1881) bij de Max Havelaar legt M.
uit wat een sarong is:

`De sarong is 't eigenaardig kledingstuk der javanen,
mannen en vrouwen beide. Het is een van kapok gewe-

'Hoe, myne heren, hoe... zouden we weigeren den minister te steunen – voor wien ikpersoonlyk de meeste
achting heb, dock met wien ik niet in de minste relatie
sta, want by my op 't dorp trouwen wy alt yd onder elkaar – zouden we hem onze hulp ontzeggen, nu by
ons de vrucht voorlegt van zyn nachtwaken? Mogen
wy – wy die 't Nederlandse yolk vertegenwoordigen –
n wy het enige redmiddel van de hand wyzen, dat
moge

SATURNALIEN — SCARRON

den beklemden Staat zal verlossen uit de geweldig-i nnypende, dooreen-beroerende, van-uit-elkander-ge(niet hoorbaar).' (vw II,
scheurde, teen-opgeslingerde...
g
p. 246-247)
In Idee753 geeft hi' een satire op De Laatste veldtocht
van Napoleon Buonaparte van "J. Scheltema (Idee 753,
vw Iv, p. 471-478). Hetzelfde onderwerp, de ophemeling van prins Willem van Oranje bij Quatre Bras en
Waterloo in 1815, wordt door M. ook aan de orde gesteld in De Zegen Gods door Waterloo (vw iii, p. 553-559).
In een noot bij de J apanse Gesprekken dringt hi' er bij
zijn lezers op aan dat ze zich oefenen in het goed lezen en:
`We mogen, geloof ik, voor 'n satire minstens de aandacht vorderen, die men vroeger gewoon was aan 'n
reek te besteden. Het is volstrekt m'n bedoeling
P
niet, stukjes als 't hier behandelde uit te geven voor
zo diep van zin, dat de lezing daarvan byzondere inspanning vereisen zou, maar wel mag ik voor 'n publiek als 't onze de opmerking makers, dat 'n satire
behoort te worden opgevat... als 'n satire. (...) Wat is
de reden dat men in Holland geen geest — of geestigheid dan, als men wil — begrypt? Is 't 'n fatsoenszaak?
In dit geval verklaar ik me gaarne inkompetent. Laat
ons op letterkundig terrein blyven, waar: `tous les
genres sont bons, hors le genre ennuyeux [Fr. alle stijlen zijn goed, op de vervelende srijl na]' (vw III, p. 3132)
In Vorstenschool zijn de schildering van het personage Landsheil (en ook in zijn naam) en van de speech
van Spirido over de troonrede satirisch; in de "Woutergeschiedenis de beschrijving van de personages
"Droogstoppel, "Slijmering, "Ouwetyd & Kopperlith "Pennewip, "Juffrouw Laps, luffrouw Pieterse
en "Hallemannetjes.

Saturrialien, uitbundig Romeins feest, rond 17 decembergevierd, waarbij de slaven op gelijkwaardige
voet met hun meesters meevierden. De in Wouters
ogen verbijsterende vrijpostigheid van de kinderen
van dokter Holsma eindigt als de dokter uitroept
`De saturnalie is uit!'(Idee 106o, vw VI, p. 613).
Saul, de eerste koning van Israel (io3o-imo v.Chr.),
door "Samuelgezalfd. Zijn levensgeschiedenis staat
in het boek Samuel. Sauls zwaarmoedigheid liet
zich alleen verdrijven door het harpspel van (de latere koning) David (I Samuel 16:23). Een zinspeling op
dit laatste vinden we in de Minnebrieven, waarin het
toneelspel van *Ristori M. doet denken aan Saul en
Davids harp: `Dock Saul was gek... Ja, wat muziek
zou ook my goeddoen... maar geen orkest!' (vw ii, p.
117).
Aan het eind van zijn leven werd Saul door God verlaten. Bevreesd voor de Filistijnen, raadpleegde hi'
een waarzegster die de dode Samuel opriep. Deze
voorspelde Sauls ondergang (I Samuel 28). Saul verloor de strijd teen de Filistijnen en doorstak zichzelf met zijn zwaard (I Samuel 31). M. schrijft
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hierover in Idee 891: `een Saul die kracht zocht by 'n
doden Samuel... nuja, dit alles bewyst dat biologie
een oude zaak is.' (vw iv, p. 622). *orakel

Sauriers, prehistorische hagedissen. In de Max Havelaar vergelijkt M. de passagiers van een reiswagen
met sauriers:
`1•Tagenoeg als de arme Sauriers uit de voorwereld, die
door lang wachten ten laatste een integrerend deel uitmaken van de klei, waarin ze aanvankelyk niet gekomen waren met hetplan om er te blyven, heeft er ook
by reizigers die wat nauw opeen gedrukt en in gedwongen houding, te lang in een reiswagen gezeten
hebben, ietsplaats, wat ik u voorstel oassimilatie» te
noemen.' (vw I, p. 75-76)
Eenpassagier doet na uitgestapt te zijn, nog steeds
aan een Saurier denken. Dit is resident "Slijmering
(VW I, p. 77).

Savornin Lohman, jhr. Alexander F. de, 1837-1924,
volgeling van het Reveil, conservatief-antirevolutionairpoliticus en hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vol ens M. zei hi' van zijn eigen
werken dat ze `alleen daarom opgang maakten omdat ze zoo oppervlakkig waren'. M. betwijfelde of
hi' ooit meer dan de `mooien' Havelaar gelezen had
(brief aan De Haas-Hanau d.d. z3 januari 1884, vw
XXIII, p. 64).

Say, Jean Baptiste-, 1767-1832, Frans econoom, door
Napoleon uit zijn ambt gezet, medewerker van "Mirabeau. Na de val van Napoleon werd hi' lid van de
Academie en in 183o hoogleraar te Paris. Hi' werkte
de liberale leer van Adam Smith uit tot een stelsel.
*Malthus

Scaevola, Gaius Mucius Cordus-, Romeins held, die
in507 v.Chr. Porsenna, de koning der Etrusken,
probeerde te vermoorden, toen die Rome belegerde.
Om de Romeinse onverschrokkenheid te tonen, stak
hi' zijn rechterhand in het vuur. De aanvaller brak
na dit staaltje van heldenmoed het beleg op.
*Brutus 2 "Montmorency

Scarron-d'Aubignd, Francoise-, markiezin de Maintenon, 1635-1719. Van 1652 tot i66o was zij voor de
buitenwereldgehuwd met de arme dichter Paul
Scarron(1610-166o). Vanaf1669 was zij de opvoedster van de kinderen van koning Lodewijk )(Iv en
zijn minnares Madame de Montespan. Weldra was
zij zêlf de minnares van de koning, die zij in 1679
tot haar bigotte vroomheid bekeerde. In 1684 sloot
zij in het geheim een morganatisch huwelijk met
Lodewijk. Zij werd katholiek gedoopt, protestants
opgevoed, doch later weer zeer vroom katholiek. Zij
stichtte in het kasteel Saint-Cyr te Versailles een
klooster met een kostschool voor meisjes. De opheffing van het Edict van Nantes wordt aan haar invloed toegeschreven. Haar memoires zijn uitge-
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even onder de titel Histoire de Madame de Maintenon
g
(6 dln., 1755).
In de Millioenen-studien schertst M. dat de `Maddam
de la Maquelerie, de goudgekettingde Maintenon
van 'n boeiend [bedoeld is: bloeiend] St Cyr te Londen' (vw v, p. 270) tot de speelzaal werd toegelaten,
mdat zijzich gewapend had met een kerkboek (vw
o
v, p. 272.). *Geoffrin
Schaap, Dirk F.-, overl. 1864, assistent-resident van
Padang. In 1844 werd hi geschorst door gouverneur-generaal "Michiels, maar een jaar later keerde
hi'j weer in ambtelijke dienst terug. Van 1857 tot
1859 was hi' gouverneur van Makassar.
In de Max Havelaar lezen we dat Schaap gesuspendeerd was `we ens oneerlykheid in ambtsbetrekking. Hij zou uit `vriendschap of uit medelijden'
een controleur (d.i. *Van Meerten) een hand boven
het hoofd hebben gehouden (vw I, p. 16o). Havelaar
dicht over deze schorsing:
`Het wandlend schorsbesluit dat schorsend ons reeert/Jan Schors-al, Gouverneur, de weerwolf onzer
g
dagen [d.i. Michiels],/Had zyn geweten zelf met vreugdegesuspendeerd.../Als 't niet voor langen tyd finaal
ware ontslagen.' (vw I, p.161)
De door M. aangegeven reden van schorsing is niet
uit ambtelijke bronnen verifieerbaar gebleken.
Schadd, Karel Hermanus-, 1841-1913, vestigde zich
in 1863 als boekhandelaar-uitgever te Amsterdam.
Vanaf 1870 gaf hi het dagblad Het Noorden uit. Hij
kocht in oktober 1870 het eigendomsrecht van de
Max Havelaar van de erven "J. van Lennep, die de opbrengst (f z000) ter beschildcing stelden van de Multatuli-Commissie("Multatuli-Commissie 3). In 1871
bracht Schadd, zonder M. daarbij te betrekken, een
derde(ongewijzigde) druk van het boek op de
markt. Van dit zetsel werdenso (of loo) luxe-uit aven in super-royaal formaat op `zeer zwaar Hollandsch papier' gednikt (aanbiedingscirculaire in
vw xiv, p. 639 en vw xvn, p. 56o). In 1873 verkocht
Schadd de rechten aan uit ever "P. van Santen.
Schaepman, Hermanus J.A.M.-9 1844-1903, geb. te
Tubber en rooms-katholiek priester, staatsman en
dichter. Hij reisde in 1868 met zijn neef, de aartsbisschop van Utrecht, naar Rome en verwierf er de doctorstitel. Vanaf 1870 doceerde hij kerkgeschiedenis
aan het seminarie te Rijsenburg. In 1880 werd hi' lid
van de Tweede Kamer als leader van de Katholieke

Staatspartij. Met W.J.F. Nu ens redigeerde hi het
tijdschrift De Wachter (1871-1885, vanaf 1874 getiteld
Onze W achter). In 1872 werd hi' hoofdredacteur van
De Tijd.
Al in zijn studententijd beoefende Schaepman
de dichtkunst en schreef hi' vijf rote gedichten:
De Paus (1866), De Eeuw en haar Koning (over het
pausdom; 1867), Sancta Maria, de zondaresse van
Egypte (1867), V ondel (1867) en De P ers (1868). Verder
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publiceerde hi' onder andere de gedichten Paris
(1872) en N apoleon III (1873). Hiermee trad Schaepman in het voetspoor van *Da Costa als dichter van
tijdzangen.
In Idee 1196 gaat M. in op een stelling van Schaepman op het Taal- en Letterkundig Congres van Antwerpen (1873; "congres 2). Schaepman zou beweerd
hebben dat 'de invoering der platte volkstaal in litteratuue een door M. `gekozen party was, 'n idde fixe,
of iets dergelyks'. De `eerwaarde' Schaepman zou
zich een dwaling bespaard hebben als hi' de Ideeen
387-390 gelezen had, schrijft NI.:
`Dewyl ik in hem geen opzettelyke leugen mag veronderstellen, wyt ik de vergissing aan z'n rechtgelovigheid, die hem zal verboden hebben m'n werken te
lezen, wat ik hem dan ookgeenszins aanraad. (...) Er is
iets, o eerwaarde Schaepman, dat lager staat dan 'nf
voor 'n v, of 'n s voor 'n z! Het is mislukte deftigheid,
verrekkend hooggrypen, pretentieuze jacht op zeker
soort van verhevenhedens «met God» die, al of niet in
rympj es dan, neerkomen op niemendal. Ernstig raad
ik u – als aan zeer velen – arbeid aan! Geloof me, däärin
steekt de ware echte authentieke eerwaardigheid!
Däärin, en niet in 't samenflansen van zinledige rympjes! Daarin, en niet in 't meespreken over personen
en zaken diege niet kent... Napoleon in, byv., en myn
werken.' (vw vu, p. 308-310)
Schaepman en *Beets konden zich beter met iets beters bezighouden dan met zoiets onbelangrijks als
spelling of het maken van `rympj es', schrijft M. in
Idee 1199. Hoewel hi' toegeeft dat ze een enkele keer
verzengemaakt hebben die iets minder `zinneloos'
waren dan de meeste `bilderdykse rympj es', neemt
hi' hen het kwalijk dat zij niet zien dat hun `geknutsel"den onnozelen volkswaan in de hand werkt, dat
'n verzenmaker 'n dichter is'(vw vii, p. 316).
Schager Courant, Op 21 maart 1872 verscheen er in
de Schager Courant een recensie van De Vrije Gedachte
van *F. Ferro a. In dit stuk wordt over M. gezegd
dat hi' weliswaar `een geniaal en hoogstdichterlijk
persoon is die vele jonggeleerden' kan tetoveren',
mar dat hi' `te veel een wysgeerigen kop als een
wkeurige kennis van zaken' mist `om aan de
naau
rigting die hi' nu voorstaat, een blyvend voordeel te
geven' (vw xv, p. 137). In Idee 962 schrijft M. dat dit
`brevet van onkunde' werd overgenomen door Het
A lgemeen V olksblad van Nederland. Zijn reactie op het
stuk luidt:
`Het schynt dat ik 'n botterik by uitnemendheid ben,
en wel zO, dat men my als 'n *Zoilus, als 'n Midas, als
'n cretin [Fr. idioot], als 'n ezel in 't eind, gebruiken
kan tot tegenhanger om de wysheid van anderen te
doen uitkomen' (vw vi, p.158).
De `Schager' heeft, aldus M. helaas verzuimd aan te
geven waar, wanneer en in welk opzicht, hi' tewyzengaf van een onkunde, uitstekend genoeg om zo
in 't byzonder te worden gelaake (vw vi, p. 158). In
het volgende Idee schrijft hi' dat zijn Vlaamse lezers
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zich wel zullen afvragen wat de Schager Courant voor
een dagblad is:
%este Vlamingen, ge zyt er niet minder om dat ge
«geen nauwkeurige kennis» van dat krantje hebt. Ook
ik kende het ding niet, en zou waarschynlyk tot m'n
dood toe volhard hebben in deze treurige onkunde,
wanneer men my niet het nummer had gezonden van
't Algemeen Da blad voor Nederland, waarin de Schager beoordeling van Dr Feringa's werk was overgenomen. Dit laatste blad — ook 'n allerinteressantst wytje
natuurlyk! — kende ik alweer «niet nauwkeurig» en,
ronduitgezegd — o gruwel! — in 't geheel niet. (...) De
vraag is of ik niet recht had op anderen weerklank,

kan ik doorgeduld aanvullen wat me aan cheaigheid
mankeert.'(vw xxm, p. 643-644)

In 1984 werd door de conservatrice van het Multatuli-Museum, mevr J.A. Roelfsema-Tenge, in m.'s bureau een notitieboekje gevonden met twee onbekende schaakpartijen. Of het hier correspondentieg,
schaak, soloschaak of om partijen `uit de hand'aat
is niet duidelijk B. Luger, `Douwes contra Dekker',
in: Over Multatuli,1985, nr. 15, p. 15-22; B. Luger,
`Multatuli versus Plurimatuli' in: Weerwerk,. ioi112, 258-260). De correspondentieschaak met Switr werd gepubliceerd door L. Prins in Multatuli en
za
het spel van koningen (Amsterdam, 1970).

dan de met de haren bygesleepte verzekering: dat ik
zo oweinig nauwkeurige kennis van zaken» heb?' (vw

Schandaal, Dit woord wordt foutief gespeld met sch,
(vw III, p. 381de sk vindt
men ook in het Sanskriet en in het Grieks, aldus betoogt hij. In dit Idee gaat hi' ook op de betekenis
van het woord schandaal in.

schrijft M. in een noot bij Idee

vI, p. 16o)
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2). De Fransen ze en sk in scandale,
38

Schaken, rote liefhebberij van M. Met verschillende
vrienden en kennissen speelde hi correspondentieschaak, o.a. met *S.E.W Roorda van Eysinga. Hi'
schrijft hem in februari 1872:
qk heb schik in de schaakparty, en zal u woedend bevechten. We spelen om 'n millioen de party, te betalen
zoodra... we 't hebben.' (vw xv, p. 96)

augustus 1872 schrijft hi zijn uitgever G.L.
Funke dat het werken niet vlot en vraagt hem daarom hem te helpen zoeken naar een goede schaker:
`Ik heb altyd baat gevonden by schaken. Kunt ge my
een serieuze schaakparty bezorgen? Maar zeg uitdrukkelyk dat ik niet beweer, sterk te zyn, o neen! (Dit is de
waarheid) Met 'n meester3e of 4e rang, verlies ik. Reeds

Op t o

'n keer of drie heb ik 'n corresp. party gespeeld in den
laatstentyd, maar ik trof het altyd dat men 't ál te slordig opvatte, en dan wryft het me niet genoeg. Maar als
ge 't nu een

goeden schaker voorstelt, heeft zoo'n uitda-

enden schyn. Dit weerhoudt me van schryven aan
g
een

Scheffer, Ary-,1795-1858, geb. te Dordrecht, Nederlands mystiek-romantisch schilder, vanaf 1811 woonachtig te Paris. Zijn vader was van Duitse afkomst.
zijn dood werd te Dordrecht een standbeeld
Na
voor hem opgericht; in Parijs is thans het Scheffermuseumgevestigd. *Keulenaars

Scheldwoorden, Jhr. W.H.W. de Kock verzamelde de
scheldwoorden uit M.'s brieven. Hi' publiceerde ze
in het artikel Vaarom de Max Havelaargeschreven
werd' (De Tijdspiegel, 's-Gravenhage, 1913, p. 48) en in
Lebak en de Max Havelaar (Den Haag, 1926, p. 185-186).
Ze werden door P.A. Diepenhorst overgenomen in
het artikel `Multatuli en de koloniale politiek' in
Stemmen des Tijds erg. 15, 1926, P . 44-65).

beroemdheid als byv. van 't Kruis, van der Leli, &

dergelyken. En met een kruk helpt het me niet. Mogt
ge iemand vinden, die er geschikt voor is, zorg dan
vooral dat ergeen blufligt in m'n aanbod. Dan zou ik
er tegek afkomen.-' (vw xv, p. 307)

Funke antwoordt hem dat hi niemand kent die redelijk schaakt (brief van 17 augustus 1872, vw xv, p.
311). In de volgende jaren speelt M. correspondentieschaak met onder anderenJ.L. Switzar (1838-1916,
apotheker en burgemeester van Beek en Donk) en
"A. van der Linde.
Aan Marie Berdenis van Berlekom schrijft M. op 4
augustus 1886:
`Verbeeld je meid, als een der middelen die ik noodig
heb tegen

myn kwaaltjes — ik heb er zoo eenige! — ge-

bruik ik 't schaken. Daar heb ik nu maar eventj es vyf
partyen te-gelyk aan de hand, of eigenlyk vier, want
een heb ik alglorieus gewonnen. het gaat nl. p. correspondentie, drie te Amsterdam en twee te Utrecht. Elals ik nog niet spreken
ken morgen by m'n ontbytje,
kan, weetge? — 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 korrespondentie

Franeker 1767 - Utrecht 1835,
Nederlandsgeschied- en oudheidkundige en advocaat. In 1787 vluchtte hi' voor de Pruisen, in 1797
werd hi' lid van de Nationale Vergadering. Een jaar
later werd hi' 23 weken gevangen gezet op het Huis
ten Bosch. In 1799 werd hi' raadsheer te Kampen, in
i8o2 lid van de Zeeraad. Koning Lodewijk Napoleon
benoemde hem in 1806 tot commies-generaal der
konvooien en licenten. In 1811 werd hi'j vrederechter
te Zaandam, in 1814 griffier van het hooggerechtsho van Financien en in 1820 van het Hoog Militair
Gerechtshof. Scheltema heeft veel gepubliceerd en
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van de Nederlandse zeventiende-eeuwse literatuur. Hi' publiceerde hierover Geschied- en letterkundigMengelwerk (1825-1836).
Zijn Laatste veldtogt v an N apoleon Buonaparte (1816)
wordt door M. vanwege de ophemelarij van de Prins
van Oranje bekritiseerd in *De Ze Gods door W aterloo en in de Ideeen 753 - 755 (vw iv, P. 473-481). M.
geeft hierin een satire van `scheltemase snorkeryen'
Idee 754, vw Iv, P. 478) en enkele `voorbeelden van
(

Scheltema, jacobus-,
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leugengeschryf in de krijgskundige verslagen (Idee
760, vw Iv,p. 484):
`Die Mr Jacobus Scheltema was een auctor laureatus.

Men vond z'n boek «heel mooi». Willem i noemde het
obondig geschreven, en het kenmerk der waarheid
dragende». Het is een der deftigste werken die in ons
land over de gebeurtenissen van 1815 verschenen.
Scheltema behoorde tot de keur der natie, tot datedeelte namelyk, waaruit men ridders van den Leeuw
en leden van 't Koninklyk Instituut koos. Z'n werk is
weliswaar vol zotterny en gemeenheid, maar... 't is
niet zotter of gemener dan de hele litteratuur van dien
tyd, waarmee toch ons Nederland opgetogen was. Natuurlyk, men kon niet lezen! (...) In welk hoekje van
z'n vaderlandlievende ziel verstopte voor 1815 de
schryver — en z'n legio geestverwanten! — al de bitterheid tegen Napoleon en de Fransen, die zich nd Waterloo zo uitbundig openbaarde in scheldwoorden?' (Idee
755, vw Iv, p. 480-481)
Scheltema, Salomon Pieter-, publiceerde in De Dageraad van 1857 resp. 1858 een 'Open antwoord van De
Dageraad op den open brief van Ds. A.G. van Anrooy te Kampen' en een `Antwoord van Compassio
aan Indignatio' (=H.A. Benit).
/s4. prijst hem in Idee 126 als schrijver (vw ii, P . 345)
en noemt hem in Idee 482 als een van de auteurs 'die
smaad verdragen om den wille der waarheid' (vw iii,
P . 230).

Schenkendorf, Max von-, Tilsit 1783 — Koblenz 1817,
Duits dichter. Hi'j nam deel aan de veldtocht van
1813 en werd in 1815 een hoog regeringsambtenaar te
Koblenz. Uit zijn gedichten, waaronder F reiheit die
ich meine en Erhebt euch von der Erde (opgenomen in Gedichte, 5e druk, 1878) spreekt zijn vaderlandsliefde.
In de Millioenen-studi en wordt hij een leverancier
van ongerymd patriotismus op rym' genoemd (vw
V, p. 78).

Schenkman, Jan-0806-1863, Nederlands letterkundige en onderwijzer te Amsterdam. Hi' werd bekend door zijn boertige gedichten, zoals Ontwerp
van eene nieuwe belastingwet op de crinolines (1858). Zijn
Humoristische voorlezingen verschenen in 1863 met een

voorrede van "J. van Lennep.
Onder hetps. Levi Mozes Zadok uit de Krim publiceerde hij een reeks schotschriften over de Krimoorlog, o.a. het humoristische Belangrijke brieven van
eenen AmsterdamschenJ ood, vrijwilliger in het F ransche leger voor Sebastopol aan zijne moeder op Marken. Deze
brieven waren erg populair en werden veel voorgedragen. M. vleit zich, aldus schrijft hij in Idee 1007,
`weinig of geen lezers te hebben onder het deel van
Publiek, waaraan die Mozes Zadok z'n lauwren te
danken heeft' (vw vi,p. 288).
In `Max Havelaar aan Multatuli''verwijst Havelaar
twee dames voor eengrappig gedicht naar Schenkman en Onstee (d.i. Albertus Jacobus Onstee, een
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`sjacheraar' over wie een verdere gegevens bekend
zijn, Idee 527, VW III, P . 344).

Schep vreugd, Nederlandse vertaling van het lied
Treut euch des Lebens' van de Zwitserse dichter
J.M. Usteri (1763-1827) gecomponeerd door de Zwitser H.G. Nageli (1773-1836).
Op de tern refs van Droogstoppel en zijn vrouw uit
Den Haag, waar Droogstoppel niet de `minste blyk
bespeurd [had] van ontevredenheid met de Regering', blaast een conducteur `schep vreugd'. `dat zou
hy toch niet gedaan hebben als er zoveel verkeerd
was', merkt Droogstoppel op (Max Havelaar, vw I, p.
232).
io te Amsterdam, comScherius, Reinier-, geb.th
mies te Palembang (1832), civiel gezaghebber te Gorontalo (1837), secretaris van Ternate (1839) en assistent-resident van Saparoea en Haroeko (1843). In
1848 werd hij benoemd tot resident van Menado,
welke functie hij pas op 26 juni 1849 aanvaardde. In
1855 vol de zijn benoeming tot resident van Probolingo, in 1864 tot resident van Semarang. De laatste
functie heeft hij nooit uitgeoefend, aangezien hij
we ens ziekte voor een tweejarig verlof naar Nederland vertrok, alwaar hem in 1866 eenpensioen werd
toegekend.
Over zijn Menadonese bestuurservaringen publiceerde hij in het periodiek Verhandelingen en Berigten
betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde (1847) anoniem het kritische artikel `Eenige bijdragen tot de
kennis en den toestand der afdeeling Gorontalo (eiland Celebes)'.

In oktober 1848 werd DD. benoemd tot secretaris
van de residentie *Menado (officiele akte van
benoeming, vw ix, P . 47). Hi' arriveerde er in april
1849 en vol de er H.D.A. van der Goes op, die assistent-resident van Saparoea werd. DD. heeft dal
maandgewerkt onder resident *Van Olen. Na
diens vertrek heeft hij enkele maanden zelf de functie van resident waargenomen, totdat Scherius
arriveerde. De samenwerking met Scherius blijkt
uitstekend te zijn geweest. Op 6 augustus 1851
beval deze DD. met de meeste klem als zijn opvolger
aan:

`Het kan en mag dus hier, het zij met eerbied gezegd,
waar alles anders dan op Java is, de vraag niet zijn, of
de secretaris Dekker genoeg of te weinig dienstjaren
telt, maar wel, en dat alleen, of hij boven anderen, dat
is: boven elken vreemdeling, voor deze Residentie in
het bijzonder, die hoedanigheden bezit, welke voornamelijk in de eerste jaren, tot een energiek en doeltreffend bestuur, vereischt worden, en hierop kan en
moet ik Uwe Excellentie met het volste vertrouwen,
en overtuiging, toestemmend antwoorden.
De Heer Douwes Dekker heeft juist die periode van
het leven bereikt, waarin men met den edelsten ijver
is bezield, de energie het hoogste is, het denkbeeld
van rust nog ver in het verschiet, en het intellectueel

415

SCHERR - SCHILLER

geenen anderen prikkel noodig heeft, dan zich in eenen ruimen en nuttigen werkkring verdienstelijk te
kunnen maken, deze persoonlijke hoedanigheden
gaan gepaard met vele en grondige kundigheden, een
karakter wel wat excentriek, maar van innerlijke hoor de, voor hen die het wel weten te begrij pen.'
ge waa
missive aan gouverneur-generaal Duymaer van
(
Twist, vw ix, p. 229)

jrg.
aan

9, 1915, p.119) noemt C.G.N. de Vooys Scherr een
M. verwante geest.

Scheurleer, Daniel F.-9 1855-1927, bankier, letterkunte 's-Gravenhage. In 1878 pudige en mu
dezer eeuw, Hector Berlioz en
bliceerde hi Twee Tit
Antoine Wiertz. Hierin maakt hi' een vergelijking tussen M. en de `titanen' Berlioz en Wiertz. Hi' ziet als

DD. werd echter niet tot resident benoemd — dit

overeenkomst het 'op den voorgrond stellen van het

werd *C.P. Brest van Kempen —, maar hi' werd wel

persoonlijk lijden, dat op den duur eentonig en ver-

bevorderd tot assistent-resident in Amboina.

velend wordt'. Wiertz' verheerlijking van de hoog-

Ti dens zijn verlof in Nederland, dat samenviel met

moed doet denken aan M.'s Ideeen 220 en 256 (vw II,

DD. ' S verlof, stond Scherius samen met "Siedenburg

P 434 resP . p. 462). Scheurleur schrijft hierover:
`...zelfvergoding, zooals bij Wiertz en Multatuli

in december

1853 borg voor DD., toen deze aan het

ministerie een voorschot van drie maanden verlofs-

voorkomt, is en blijft een belachelijke, leelijke trek

traktement vroeg (brief van DD. aan de secretaris-ge-

in 't karaktee. Hij verwijst hierbij ook naar

3
336-337). Elf jaar later noteert Mimi in haar dagboek
dat DD. Naar gezegd had dat hi' alles voor Scherius
gedaan zou hebben. Zij voegt hieraan toe dat DD.

cialiteiten, waarin M.

neraal van Kolonien d.d.

december 1853, vw Ix, p.

Over Spe-

`een lane verheerlijking van 't

lijden der kunstenaars opneeme. Deze opmerkingen werden overgenomen door

"J. van Vloten in de

Levensbode (dl. x, 1878, p. 336).

door Scherius beinvloed werd omdat deze niet in
rang maar in `overheersching' zijn meerdere was (ii
aril 1873, VW XV, p. 718).

Scheveninger legende, de-,

*Willem v

de democrati-

Schiff, Severijn Daniel-0799-1858, als directeur der
Cultures in Indie kreeg hi' in 1856 het verslag van.
"Brest van Kempen naar aanleiding van DD. ' S aanklacht tegen de regent van "Lebak, ter beoordeling.

sche leaders in Zuid-Duitsland van 1848, vluchtte in

In een missive aan Brest van Kempen schrijft Schiff

1849 naar Zwitserland. In 186o

hierover dat het een schadelijke invloed zou uitoefe-

(Lit. Paul van 't Veer,

Het Leven van Multatuli, 1979, p.

228-233)

Scherr, Johannes-0817-1886, den van

werd hi hoogleraar

geschiedenis aan het Polytechnicum te Zurich.

nen op de leefwijze der inlandse ambtenaren, als de

Scherr publiceerde vele we rken op het gebied van de

regent, in plaats van afkeuring, een `gunst bewijs

geschiedenisen
de letteren en schreef ook novellen

werd gegeven, door kwijtschelding van het hem, bij

en romans. Zijn geschied- en letterkundige essays

besluit d.d.

zijn in 12 delen uitgegeven, getiteld Menschliche TragikomOdie. Gesammelte Stdien, Skizzen and Bilder (18741883). Bekend werd zijn Deutsche Kultur-und
Sittengeschichte 4853, ne druk 1902).

voorschot.' (13 oktober 1856, vw Ix, p. 655).

In een brief aan C. Busken Huet van december 1866

M. hem als schrijver:
`Hy is, als schryver, eene zeer eigenaardige persoonlykheid. Als ik zyn hoofdfout er afreken — de zeldzame fout van exuberatie van rykdom in uitdrukking —
stel ik hem boven alle schryvers die ik ken. Hy haalt
nu en dan Shakes ere aan, en ik geloof waarachtig uit
coquetterie om den lezer te doen ze en dat hid (Scherr)
ry ker is. Als gy hem leest — ik recomm. U Blucher u
toch
ine Zeit — meen dan niet dat ik alles mooi vind, maar
se
zeker bestaan zyn schryvers-ondeugden in overmaat
van deugd. De natuur is gul geweest, toen ze dien
Scherr maakte, ze had met niet meer moeite uit zyn
stof een paar geschiedschryvers kunnen daarstellen,
plus een wysgeer, plus een dichter, en nog een en ander op de koop toe. Maar nog eens, juist daardoor is
Scherr te vol.' (vw xi, p. 770-771)
In Pruisen en Nederland (vw iv, p. 29) prijst en citeert
M. Scherrs Bliicher und seine Zeit (1863) waarin de le-

roemt

vensgeschiedenis van de Pruisische legeraanvoerder
G.L. von Blucher

(1742-1819) is beschreven.
(De Nieuwe Taalgids,

In zijn artikel `Multatuli-Studie'

3o September 1855 No. 19 verleende

Schill, Theodoor Frederik-0821-1888 9 geb. te Batavia, oud lid van de factorij van de Nederlandsche
JanDouHandel-Maatschappij aldaar. Via zijn broer J
wes Dekker ontving M. in het voorjaar van 186o een
brief van Schill, waarin deze de Max Havelaar prees
en M. voorstelde redacteur te worden van een nog
op te richten tijdschrift.

M. reageert hierop in een
1860: `Kommissie

brief aan J. van Lennep d.d. 23 mei

van redaktie, hu!!! Ik zal 't niet kunnen, denk ik. Ik
zou vreezen meesterknecht te worden in eene schandaal fabriek van zes deelhebbers.' Zijn broer en
Schill zijn namelijk uit op schandalen schrijft M.:
'Al die geldmenschen zijn voor of tegen een maatregel, naarmate die in

hun v oor of nadeel is.' (vw x, p.

231-232)

Schiller, Johann Christoph Friedrich von-07591805, geb. te Marbach aan de Neckar, Duits dichter,
studeerde aanvankelijk rechten, later medicijnen,
werd in 1780 officier van gezondheid in Stuttgart

1790 werd hi' hoogZijn eerste werk, Die

en begon toen met schrijven. In
leraar geschiedenis te Jena.

Raiiber, werd in 1782 met veel succes opgevoerd te
Mannheim. Zijn volgende toneelstuk, Die
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VerschwOrung des Fiesco zu Genua (1783) beviel de leiders van de schouwburg daarentegen in het geheel
niet. Bekend werden zijn derde drama Luise Millerin
(onder de titel Kabale und Liebe, 1784): een drama
waarin de tragiek gebaseerd is op de tegenstelling
adel-kleine burgerij, en Don Carlos (1787). In 1791 stelde eenpensioen, toegekend door de erfprins van
Sleeswijk-Holstein-Augustenburg, hem in staat
zich aan filosofische en esthetische studies te wijden. Uit 1794 dateert zijn vriendschap en samenwerking met Goethe. Schiller publiceerde verder onder
meer enkele filosofische werken (o.a. over Kant), balladen en zijn latere drama's, waaronder Maria Stuart
(1801), DieJungfrau von Orleans (18°2) en Wilhelm Tell
(1803). Zijn Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande (1788) was een lofzang in proza op de Nederlandse vrijheidsstrijd in de Tachtigjarige oorlog.
M. acht dezegeschiedschrijver uit den vreemde een
`wraakbaregetuige': Schiller kwam er voor uit dat
hi'j geen Nederduits kon lezen:
`De zeer brave Schiller was verzenmaker, romantiker,
idealist, en daarom even onbekwaam tot kritisch ziften als tot wysgerig toepassen'.

Verderop bekritiseert hi' auteurs als Schiller, die
`vryheidshelden"fabriceerden' uit historische figuren, `om door 't ophemelen dier opera-sujetten,
ware of vermeendetyrannie te best den of... om
den tekst te leveren tot 'n boek, 'n omooi» boek'. Hi'
noemt hier de door Schillergeromaniseerde Wilhem Tell en Giovanni Luigi Fiesco naast *Brutus en
"Masaniello(noot bij Idee 452, V W
M. vindt

III, p. 406-407).
de dichters Schiller en Goethe `slordig' (brief

Schimmel, Hendrik Jan-0823-1906, romanschrijver
en toneeldichter, werkzaam bij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij. Hi' publiceerde onder meer
de historische romans Mary Hollis (1860) en Sinjeur Semeyns (1875) en het toneelstuk Struensee (1868). Van
1848 tot 1849 was hi' medewerker van De N ederlandsche Spectator, van 1851 tot 1867 van De Gids en van
1854 tot 1857 was hi' redacteur en directeur van het
weekblad Nederland. In De Gids publiceerde hi' overwe end positieve recensies van J. van Lenneps Klaasje Zevenster en Jj.L. Ten Kates Schepping. In 1865
publiceerde hi' in De Gids (iv, p. 465-476) ook een beoordeling van M.'s De Bruid daarboven, waarin hi'
schrijft het stuk niet hoog te schatten. Hi' meent
verder dat M.'s werk na de Max Havelaar(Minnebrieyen, Over viyen arbeid en de eerste bundel Ideeen) niet
hoer staat dan het toneelwerk uit diens jeugd. Dit
artikel leidde tot een reactie van "F. Feringa in De

Vrije Gedachte (vw xv, p. 228-229). Feringa laakt vooral Schimmels kritiek dat M. in zijn werk te weinig
nieuwetypes zou hebben gecreeerd. M. reageert op
dit stuk in een brief aan Feringa d.d. 4 juni 1872:
`Gut, wat ge zegt over Schimmel(de beschuldiging
nam. dat ik geen «nieuwe types» zou geschapen hebben) wist ik niet eens. Gy veegt hem goed daarover. ja,
't is uilig. Maar ei zie, hyzelflevert ons 'n soort van
«type». We benoemen hem by dezen tot typezoeker.
Ik kende dat vak niet.' (vw xv,p. 241)
Schimmel maakte een cantate op de staatsman Thorbecke bij de onthulling van diens standbeeld. `Zulke din en maken moedeloos', schrijft M. hierover
aan G.L. Funke op 19 mei 1876 (vw xviii, p. 362).

aan J. de Geyter, 3o augustus 1867, vw xi', p. 411). Zo

Over de prijs van Schimmels historische roman

worth Schillergekapitteld om zijn rammelende pro-

Mary Hollis, die in 186o in 2 delen afi,- in de `Gul-

september
P. 431). Ook inhoudelijk bekritiseert M.

sodie (brief aan C. Busken Huet d.d. 20

dens-editie' op de markt werd gebracht, schrijft M.

1867, vw XII,

op 26 februari 1861 aan J. Faber. Hi' hoot dan namelijk dat de "Max Havelaar net zo goedkoop zal
worden uitgegeven. In deze brief spreekt hi' van
`Betsy Hollis' in plaats van 'Mary Hollis' (vw x, p.

regelmatig

Schillers drama's. In 1875 schrijft hi' in

Max Havelaar (vw I, P . 344) dat hi' onlangs nog een voorstelling van zijn (niet erg sterke)
De Bruid daarboven heeft bijgewoond. Hi' acht het
stuk toch minstens evengoed als Schillers Kabale und
Liebe, Emilia Galotti, Minna von Barnhelm (beide laatste stukken zijn van *G.E. Lessing) en 'de larmoyante komedies en Lustspiele' van *Kotzebue.
Overigens citeert M. (zonder bronvermelding) in
noot41 (uit 1875) bij de Max Havelaar uit Schillers Die
Piccolomini(Wallenstein II, 1799; vw I, p. 329). Don Carlos wordt in een brief aan J. WaltmanJr. negatief beoordeeld(25 september 1876, vw xviii, p. 462-463).
In een brief aanJ.N. van Hall noemt hi' chillers
wel S
portrettering van Philips II en Posa als argument
voor het feit dat een kunstenaar niet allesgezien en
beleefd hoeft te hebben om ietsgoed te kunnen
weer even (6 december 1875, vw xviii, p. 157).
H.H.J. de Leeuwe bespreekt in het artikel `Multatuli's strijd met de draak of Dekker als lezer van Duitse literatuue (Over Multatuli,1979, nr. 4, p. 51-54)
M.'s bezwaren teen
g
Goethe en Schiller.
noot91 bij de

409). Niet duidelijk is of dit een bewuste verbastering dan wel een vergissing is.

Schimmelpenninck van Nyenhuis, Rut er Jan,
graaf-, 1821-1893, kleinzoon van de raadpensionaris
Rut er Jan Schimmelpennick (1761-1825), advocaat
te Amsterdam en van 1857 tot 1868 lid van de Twee-.
de Kamer. Onder het kabinet Van Zuylen van Neyevelt-Heemskerk in 1866-1868 was hi'j minister van
Financien waarna hi'j tot 1891 opnieuw lid werd van
de Tweede Kamer. Als conservatief oefende hi'
scherpe kritiek uit op het liberale `wanbeheee.
M. noemt hem samen met *jj
.. Hasselman in een
brief aan C. Busken Huet d.d. 13 maart 1868:
`By de liberalen heb ik niets intebrengen. En ook onder deze ministers zyn er die tegenwerken — maar de
hoofdpersonen zyn voor my, en zy wenschen niets liever dan ontslagen te zyn van Hasselman & Schimm.'
(vw xii, p. 712)
Aan

Hasselman schrijft M. op 27 maart 1868 dat
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Schimmelpenninck van Nyenhuis hem 'nog altijd
voor een zeer slecht mensch houde, wat hij `vry komiek' vindt (vw xi',. 731).
Schinderhannes, eig. Johann Buckler,1777-1803,
Duits roverhoofdman in het Rijnland, te Mainz onthoofd. Wouter verbeeldde zich zelfs Schinderhannes aan te kunnen, toen hij Juffrouw Laps moest
g `dieven en moordenaars' (Idee
bes chermenteen
1138, VW VII, p. 129-137).
Schipbreuk, In november 1842 leed DD. schipbreuk
zijn reis van Batavia naar Sumatra's Westkust
op
(Natal). Mimi deelt mee dat DD. `zijn jongen' (bediende), met diens echtgenote en kinderen had meegenomen naar Batavia. Toen het schip verging zou
de echtenote, Mina, tot haar man gezegd hebben:
Terst je heer, Siddin! red eerst je heer, daarna mij
en de kinderen!' DD. zou hem gezegd hebben dat
dat niet hoefde en dat hij voor zichzelf kon zorgen
VW vin, p. 103-104). Dit verhaal nam DD. op in een
(
onverzonden memorandum aan degouverneur-geri11856. Hierin heet de bediende niet
neraal van 9 aril
Siddin maar Castor(vw Ix, p. 612-613).
Schippers, Jacob-0843-1892, schoolhoofd en redacteur van het onderwijsblad Nieuwe Bi jdragen. Hij was
een root bewonderaar van M. In Nieuwe Bijdragen
van 25 november 1876 (vw xviii, p. 532,-534) prees hij
Heloize. Daarmee haalde hij zich
de Bloemlezing doorHeloize.
de wrevel van "J. van Vloten op de hals. Deze viel
hem aan in het artikel `Averechtse aanprijzing' (De
Levensbode, jrg. 8, 1876, nr. 1; vw xvm, p. 567-568) en
noemde Schippers in het artikel 'Het Schoolblad, de
Multatulikoorts, en 't Ultramontanisme' (De Levensbode, jrg. 9,1877, p. 327-341; vw xviii, p. 628-634) een
`multatuli- en lintjensnar'. *Het Schoolblad
Schlachtenbummler, (D. meegereisd supporter, fanatiek supporter die zijn ploeg overal volt) door M.
gebruikt voor een verslaggever van oorlogsberichten. In een noot bij Over Specialiteiten let hij dit
woord uit, omdat sommige lezers zich misschien afvragen wat dit `voor 'n wezen is'. Hij schrijft dat `dit
slag van mensen' zich in de oorlog met Duitsland
bijzonder snel heeft uitgebreid, 'en wel zó dat er van
hogerhand maatregelen moesten genomen worden
om den geeuwhonger naar oorlogsnieuws enigszins
te beteugelen':

eigen korrespondent... heus! Ik heb nog vergeten te
zeggen dat zo'n commis-voyageur in veldslagberichten ook in litteratuur doet. Nu, dit spreekt vanzelf, anders kon-igeen dienst doen by 'n krant.' (vw v, p. 665)

Schmalkalden, streek in Hessen-Nassau, ten zuiden
van het Thuringer Woud, waar in 1531 het Schmalkaldisch Verbond gesloten werd tussen de hervormde vorsten van Duitsland. In 1546 brak de Schmalkaldische oorlog uit, die in 1547 door keizer Karel v
gewonnen werd in de slag bij Miihlberg. M. noemt
de Schmalkaldische Verbonden in Idee 842 (vw iv, p.
571).
Schmeltzer, d.i. waarschijnlijk Carl Schmelzer, recr van een gymnasium en auteur van de brochure
to
Fromme Wiinsche, ein Beitragzur Schulfrage Berlin,
1872).
In Idee 1256 (VW VII, p. 525-527) schrijft M. dat
Schmeltzer, 'de verlichte Gymnasial-Direktor', in
een Duitse krant waarschuwde teen de verderfelijke begrippen in leesboekjes van klerikale kleur. M.
neemt in het volgende Idee (vw vii, p. 527-530) den
van de door Schmeltzergenoemde vertellingen op.
Het is het verhaal van Karel die niet kan slapen omdat hij denkt dat de vader van zijn vriend Barthel in
moeilijkheden verkeert. Hij vertelt dit aan zijn vader en samen bidden ze dan tot God; hun gebed
wordtgehoord.
M. waarschuwt op zijn beurt teen 'de liberale wyzighedens van mannen als de Gymnasial-Direktor
Schmeltzer.':
luist vj zijn oorzaak dat nog altyd zoveel misdadige
Arners bezig zyn hun Kareltjes gek te maken, of - jets
er er nog! (...) - hen of te richten tot huichelaars, zaligkerende
heidsjagers,
woe hemelspekulanten.' (vw vii,
ID - 530)

In de Ideeen 128-129 (vw vii p. 530-541) vervolgt hij
zijn kritiek op de denkbeelden van Schmeltzer; in
laatstgenoemd Idee schrijft hij dat men deze kritiek
vooral niet moet opvatten als een `vergoelyking van
de misdadige domheid die hy [Schmeltzer] brandmerke (VW vii, p. 535).

Schmid, Johann Nepumuk Christoph Friedrich
von-, (M. spelt Schmidt) 1768-1854, kanunnik te
Augsburg ,
auteur van kinderboeken (onder de
naam Christoph von Schmid). In Idee 1259 spreekt
M. van 'degodzalige sprookjes van den kanunnik
Schmidt' (VW VII, p. 538).
`Een Schlachtenbummler is de leverancier van oorlogs-

berichten, par excellence, de steen des aanstoots van
de veld gendarmerie, de parasiet op den legertrein, de
verzamelaar - of uitvinder! - van chauvinistische soldatenpraatjes, de uitgevlogen owy» uit de krantenfabriek, de loftrompetter van «onze» manoeuvres, de
ekin met allures van 'n regimentskind, een «heer»
P
even beneden korporaalsrang, de spot van officieren,
't slachtoffer van zoetelaars, de interviewer van Bellona, en in al deze hoedanigheden saamgenomen: onz'

Schmidt auf Altenstadt, jhr. Johann George Otto
Stuart van-0806-1857, werd in 1833 assistent-resident van Keboemen (Bagelen), in 1838 assistent-resident van Ambal(Bagelen) en in 1842 resident van
Bagelen. In 1849 werd hij opgenomen in de Nederlandse adel. In hetzelfde jaar ging hij voor een tweejarig verlof naar Nederland; dit verlof werd om
gezondheidsredenen verlengd. In mei 1852 werd hij
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benoemd totgouverneur van Suriname, in 1855
volgde eervol ontslag. Hierna solliciteerde hij tevergeefs naar het lidmaatschap van de Raad van Indie.
Injanuari 1857 vroeg hij zelf eervol ontslag aan uit 's
lands dienst.
Toen DD. op 18 mei 1846 werd benoemd tot commies van de residentie Bagelen te "Poerworedjo, was
Von Schmidt auf Altenstadt er resident. Hi' was bijzonder tevreden over DD., getuige het feit dat hij de
directeur-generaal van Financien op 16 december
1847 verzocht DD. een gratificatie te verlenen voor
diens ijver (vw ix, p. 4o). In DD. ' S conduitestaat
schreef Von Schmidt auf Altenstadt:
`Bezit vele kundigheden, is echter minder geschikt
voor zijne tegenwoordige betrekking. Betoont voldoenden dienstijver. Goed van gedrag en levenswijze;
beleefd en voorkomend in den omgang, maar zeer onafhankelijk van karakter. Spreekt en schrijft het maleisch met eigen karacters. Javaansch verstaat hij nog
zeer weinig. Voorzoover ik heb kunnen nagaan, is zijn
omgang met den inlander vrij wel. Bezit het radicaal
nog niet. Zeer geschikt om op een hoofdbureau geplaatst te worden. Deze ambtenaar heeft veel vermoens en is een goed werkman; het is in zijn belang,
g
zoowel als in dat van de dienst te wenschen, hij spoedig eene andere betrekking erlangt, daar buiten en behalve den tegenzin die hij in zijne tegenwoordige
heeft, hij te veel kunde en algemeene geschiktheid
heeft, om zij nen tijd als commies op een residentiekantoor te moeten slijten, kunnende daarentegen in
eenen anderen werkkring, de beste diensten van hem
verwacht worden.' (1847, vw ix,

p. 34)

In februari 1848 ondersteunt Van Schmidt auf Alten-

stadt DD.' s verzoek aan degouverneur-generaal om
hem het *radicaal te verlenen(vw ix, P . 43). Op 17 oktober van dat jaar wordt DD. dit diploma verleend
en op 27 oktober 1848 wordt hij bevorderd tot secretaris van de residentie *Menado (officiele akte van
benoeming, vw Ix, p. 46).

Schmoel, personage uit de "Kruissprook (Minnebrieven, vw II, p. 106-114), `Schmoel de wisselaar'. Hi'
werpt 'den kruisman' herhaaldelijk met `drek'. Men
zegt over hem: 'Hy is 't, die 't laatst verjaagd werd
uit den tempeldOmdat hy schacherde in Jehovahs
huis...'
In een noot uit 1865 bij zijn 'Brief aan Ds. W. Francken Az.' schrijft M. dat de christenen, zodra ze inzamenselykheid en recht
en dat zijn `streven
g
ten doel had"gemene zaak gemaakt hebben met behouders, liberalen, mannen van de beurs (...).' In
1875 voegt daaraan toe: la, en vooral met den edelen
Schmoel!'(vw I, p. 387). *Sneeker Crt.

Schmook, Ger-, 1898-1985, bestuurder van de stedelike bibiliotheken en directeur van het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te AntwerP Schmook schreef het lijvige Multatuli in de
Vlaamse Gewesten,1860-1900 (Antwerpen, 1949), waar-

in hij minutieus de opkomst en de nawerking van
invloed op het Vlaamse culturele leven beschrijft. In 1951
januari
publiceerde hij het artikel
`Multatuli, Brussel en Prosper van Langendock' in
het Nieuw Vlaams Tijdschrift (p. 544-556), waarin hij
de invloed van M. op de Vlaamse geesten in de kunstkring `De Distel' te Brussel tracht na te aan. In 1970
verscheen van zijn hand de omvangrijke bijdrage
`Multatuli in de Vlaamsegewesten omnipresent' in
Multatuli (serve Genie en Wereld, Hasselt, 1970).
*Vlaanderen
M.'s

Scholten, Johannes Henricus-0797-1865, geb. te
Zifflich, totpriester gewijd in 1822. In 1826 vertrok
hij als missionaris naar Indie. In de *Java-oorlog was
hij aalmoezenier met de rang van kapitein, van 1831
tot 1842 was hij apostolisch prefect en pastoor te Batavia. Hiij keerde we ens ziekte terug naar Nederland en vestigde zich te Nijmegen.
Met Scholten had DD. in 1841 contact in verband met
zijn voorbereiding op de katholieke doop ("Caroline
Versteegh). Uit een brief van Scholten aan DD., waarschijnlijk geschreven in het voorjaar van 1841, blijkt
dat hij bovendien fungeerde als intermediair tussen
DD. en Caroline Versteegh. Hi' schrijft in deze brief
dat zij bij hem is geweest en duidelijk te kennen
heeftgegeven `dat zij genegenheid jegens U.E. gevoelde' (vw viii,. 86). Uit twee brieven van DD. aan
Scholten blijkt dat hij uiteindelijk niet door hem
maar doorpastoor *Cartenstat werd gedoopt; Scholten was op dat moment elders (resp. 22 en 27 mei
1841, VW XXIV, p. 514-517).
In Idee 995 vertelt DD. een anekdote over Scholten
uit deJava-oorlog. Hi' noemt hem hierin een `prettigen fidelen man', `onze goeien Scholten' en de

p. 243-246).
intermezzo' (Over Multatuli,1986,
nr. 17, p. 28-41) concludeert W. Diederick dat Scholne
g
DD. heeft
ten een onuitwisbare indruk op de jo
gemaakt, en dat het naar alle waarschijnlijkheid de
goede herinnering aan deze man geweest is 'die de
schroom verklaart welke Eduard Douwes Dekker
zijn leven lang tegenover het rooms-katholicisme
heeft behouden'.
`zachtaardigheid zelf (vw vi,

In Ten Roomsch

Scholten, prof:dr. Johannes H.-0811-1885, van 1843
tot 1881 hoogleraar theologie te Leiden, de geestelijke vader van de moderne leer in de Nederlands Hervormde Kerk ("moderne theologie). Onder zijn vele
geschriften bevindt zich Supranaturalisme in verband
met Bijbel, Christendom en Protestantisme. Eene vraag des
tijds beantwoord (1867).
In een brief aan C. Busken Huet d.d. 16 maart 1867
vraagt M. om toezending van dit bock (vw xi', p.
137). Een week later – hij heeft het inmiddels ontvan en en gelezen – schrijft hij J. van Vloten dat het
een `walgelyk ding' is (vw xi', p. 150).

Schonck, E.J.B.-, *Eibesius
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SCHOOK — SCHOOLBLAD

Schook, Willem Ferdinand-,1832-1878, studeerde
rechten in Utrecht en schreef op 14 augustus 1855 de
brochure De Scheuring onder de Utrechtse studenten, eene
bijdrage tot de geschiedenis van het U trechtse StudentenCorps. Hi promoveerde op 3o juni 1858, waarna hi'

zich als advocaat en procureur tot augustus 1865 te
Utrecht, tot augustus 1869 te Harlingen en daarna
te Balk vests de. Verde was hi medewerker van de
Sneeker courant en vanaf 1875 van de V eendammer courant.

Toen M. in maart 1862 in de correspondentie op het
omslag van de eerste bundel Ideeen (*correspondentiebladen) vroeg om het `verslag der discussien, 2e
Kamer, waarin de Heer D.v.T. zoo laag neérvalt op
den stand van zaken in Indie? (Ik meen: behandeling
Kol:Begr: 1860.)', reageerde Schook onmiddellijk (vw
30CIV, p. 594). Vanaf die tijd zijn M. en Schook met elkaar in contact gebleven. Schook bezocht M. in de
zomers van 1873 en 1874. M. schrijft over diens eerste
bezoek aan d'Ablaing van Giessenburg op n juli
1873:
`Schook is hier. Hy groet u. Uit discretie, om my te laten werken, loopt-i den halven dag in de zon, en gaat
meer uit dan eigenlyk hoeven zou. Gek, de overdryving van die goede bedoeling irriteert me. 't Is zo
vervloekt lasts zoo prikkelbaar te zyn. Hy is zeer fideel, en ik houd hem voor eerlyk, 9 n hoofdzaak. Neen,

de hoofdzaak.' (vw xvi, p. 87)

En op 4 september schrijft hi' aan S.E.W. Roorda
van Eysinga:
'Hy
heet zeer,
zeer veel goeds. Meer dan dat: by is goecl.
f
Ik heb kleine aanmerkingen op hem, maar over 't geheel noem ik hem uitstekend. En — komiek! — hy is
juist anders dan gy en ik uit z'n doorhakkende wyze
van schryven («geen tint>> noemdet gy 't) zouden opmaken. Hi' is nam. fyngevoelig en zacht, misschien al
te. (
...) Grappig is 't ook dat die zachtheid zoo afsteekt

nog getracht het contact te herstellen, in 1876 zond
hi Schook de door Mimi verzorgde bloemlezing
met een hartelijk woord op de titelpagina. Uit een
brief van Schook aan zijn broer Jan blijkt dat hi'
dezepo ging om het contactteherstellen niet toejuichte (ca. 29 november 1876, v w xviii, p. 541). Voor
zover bekend, heeft hi' M. nooit bedankt voor de
bloemlezing. M. bleef echter met veel sympathie
over Schook spreken.
(Lit. J. Kortenhorst, `Multatuli en Ferdinand
Schook', in: Over Multatuli,1978, nr. 1, p. 37-51)
School, "onderwijs
School des Levens, De-, publikatie van M. vw III, p.
35-39), geschreven op 5 februari 1865, n.a.v. zijn bezoek van de vorige dag aan het Grand Theatre te
Amsterdam, waar de afscheids- tevens beneficevoorstelling van de toneelspeelster *Laura Ernst werd gegeven. Zij speelde de rol van Isaura in Die Schule des
Lebens, oder die Kiinigstochter als Bettlerin een romantisch toneelspel in vijf bedrijven van *E. Raupach.
M. publiceerde zijn beschouwing in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van 6 februari 1863
(herdrukt in de Herdrukken en Verspreide stukken, beide in 1865). Hij looft hierin het acteren van Laura
Ernst, maar ergert zich aan het geringe aantal toeschouwers. Hi' valt uit teen de onlangs benoemde
prof. "Oosterzee bij wiens rede 'in slecht la n' de
zaal w61 volgeweest was.
Op 7 en 12 februari 1863 vonden nog twee voorstellingen plaats. Die werden opgeluisterd door de
`Saidjah Elegie' van *Richard Hol (programma van
12 februari, vw xi, p. 95). Naar eigen zeggen had zijn
lofprijzing succes. In een noot uit 1865 schrijft M. namelt k. `Ze heeft nog enige keren gespeeld. En ik
had myn zin; de zaal was vol.' (vw ill, p. 40).

by z'n voorkomen, spraak, manieren en houding
(
Balk? 'n dorp? Boeren-conversatie?) wanneer ge hem
pas ziet zult ge m'n lofspraak niet begrypen. Welnu,
zie &Or, en ge zult hem lief krygen. Hy is zeer week
van gemoed, en innig hartelyk, ja zelfs kinderlyk, wat
ik zeer schoon vind. (...) hy is 'n wandelend magazyn
van feiten. Dit is veel waard, niet waar?' (vw xvi, p. 159160)

Na de tweede logeerpartij keerde Schook – waarschijnlijk voortijdi g – gedesillusioneerd naar Balk
terug. Al op de dag na Schooks aankomst schrijft M.
aan C. Vosmaer:
`Gister avend is S. hier gekomen. Hy is'n goed braaf
mensch dien ik — hoe zal ik zeggen? — dien ik vriendschap schuldig ben? Nu, z66 lets. Maar, ronduit gezegd, hy kwam me over de hand. Het drukt me vreeselyk dat ik niet geheel en al oprecht wezen kan, maar
is een te goed mensch om hem verdriet te doen,
hy
vooral daar-i onder schynbaar ongesoigneerde vormen, zeer gevoelig is.' (15 augustus 1874, vw xvi, P.
664)

bezoek b r ouillerde Schook metM.. Deze
Na

heeft

Schoolblad, het-, blad voor onderwijzers, opgericht
in 1871, tot 1876 was *J. Versluys hoofdredacteur.
Versluys publiceerde op 23 november 1873 in het
blad (vw xvi, p. 306-31o) een recensie van de Millioenen-studien. Hierin veronderstelde hi' dat de bestrijding van de speelbanken hoofddoel van het werk
was. M. reageerde hierop in het Het Schoolblad van 9
december (vw xvi, p. 336-340) met het artikel `Geen
anti-kritiek', waarin hi' een deel van Versluys krien een deel ervan weerlegt.
tick in dank as
M.vraagt zijn uit ever G.L. Funke in een brief d.d.
31 januari 1874 zijn werken ter aankondiging aan
Het Schoolblad te zenden omdat Versluys hem had laten weten zijn werken aan onderwijzers aan te bevelen. Hi schrijft verder dat de `geest van de Redaktie'
`zeer welwillend' is (vw xvi,. 411).
Op 19 januari 1875 kwam Versluys in het blad verontwaardigd op teen de hatelijkheden waarmee 1.
van Vloten M. weken achtereen in Onze Tolk had betookt. M. noemt deze actie van Versluys in een noot
s
bij Idee 766 (vw iv, p. 698). De sympathie waarmee
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M. vooral napublikatie van zijn derde bundel Ideeeen, in dit blad beoordeeld werd, was in 1875 voor J.
van Vloten aanleiding zijn medewerking aan het
blad op te zeggen. Hi' stoorde zich te veel aan de
`apenliefde' voor M.
Als Versluys in 1876 wordt opgevolgd door H. de
Raaf, G. Penon en C. van Riet, tracht Van Vloten opnieuw Het Schoolblad teen M. op te zetten ("J. Schippers). Tot M.'s verontwaardiging werd Van Vlotens
negatieve stuk, getiteld `Averechtsche aanprijzing'
in dezelfde aflevering van Het Schoolblad geplaatst als
depositieve recensie van de eerste afleveringen van
de zevende bundel Ideeen door "S.E.W. Roorda van
Eysinga (beide stukken in vw xvm, p. 565-568). De
Raaf bericht M. dat deplaatsing op een vergissing
berust (zie hiervoor M.'s brief aan De Raaf d.d. 16 december 1876, 'VW XVIII, p. 575-576).
Het artikel van Van Vloten leidt tot eenpolemiek
met "D.R. Mansholt, die direct in het volgende nummer reageert (vw xvm,p. 577-579). Het antwoord
van Van Vloten,,
getiteld `Inzake Multatuli', wordt
evenals een door hem ingezonden artikel over de
Prins van Oranje door de redactie van Het schoolblad
geweigerd. De artikelen, aldus schrijft De Raaf op 23
december 1876 aan Van Vloten,
zijn
te `fel van toon'.
Van Vloten zegt zijn medewerking voor de tweede
keer op en publiceert het relaas van deze gebeurtenissen, alsook de beidegeweigerde artikelen, in zijn
eigen blad, De Levensbode (1877, IX, p. 327-341; VW XVIII, p. 628-623). In dit stuk, getiteld 'Het Schoolblad,
de Multatuli-koorts, en 't Ultramontanisme' noemt
Van Vloten Versluys,
Schipper en Mansholt de leden

SCHOOLMEESTER — SCHOUWBURG

Schoolmeesters, "onderwijs "Pennewip
Schoondochter, De-, ps. van "A.G. Douwes DekkerPost van Leggelo.

Schoonheidsgevoel, In Idee 527 betoogt M. dat het
Nederlanders in het algemeen en Amsterdammers
in het bijzonder aan schoonheidsgevoel ontbreekt:
`Gylieden ademt dampen in van vuil water... het ziet
zwart. Toch zyn er in uw stad schryvers die verzen maken, waarin kristalbeekjes van eeuwige liefde ruisen...
of murmelen, ik weet het niet. Als er verband is tussen
helderheid van water, en liefde - wat ik niet ontken: al
het schone is verwant - dan ben ik zo vry een evenredig verband te zoeken tussen modder en hatelykheid.
Gylieden vat dit verband niet: gebrek aan schoonheidsgevoel. Uw straten zyn krom, benauwd en morsig. Uw
dochters lopen over die straat. Dat hindert u niet: ge-

brek aan schoonheidsgevoel.' (vw Iii,. 336)

Schopenhauer, Arthur- 9 1788-186o, beroemd Duits
wijsgeer. Zijn bekendste werk is Die Welt als Wille
and Vorstellung (z dln., 1819-1844). In een noot uit
1874 bij Idee 924 bespreekt m. Democratie en Wetenschap van *F. Ferro waarin
waarin een studie over zedelijkheid, in navolging van Schopenhauer, is opgenomen. Hierin wordt medelijden als de grondslag van
moraal aangemerkt. M. kan zich met deze stelling
niet verenigen, maar raadt de lezer aan de stelling
niet te verwerpen alvorens haar gelezen te hebben
(vw iv,p. 715-716). In een brief aan D.R. Manholt van
5 november 1880 noemt M. dit onderwerp `een der

van 'het narrengilde' die het menen te moeten opne-

nieuwste snufjes der schoolfilosofie [sic!]'

men voor die `verongelijkten Heilige'.

529).

Schoolmeester, de-, s. van Gerrit van de Linde,
Nederlands dichter. Studeerde aanvankelijk theologie te Leiden, maar moest deze studie
noodgedwongen staken. Hi' vertrok toen naar Engeland waar hi' kostschoolhouder werd. Tijdens zijn
studententijd waren verschillende van zijn verzen,
waarin hi' onder andere *Feith en "Bilderdijk parodieerde, geplaatst in de Leidsche Studentenalmanak
van 1830.
Vanuit Engeland publiceerde hi' humoristische gedichten in de almanak Holland vanJacob van Lennep. Deze verzorgde in 1859 de uitgave van de
Gedichten van den Schoolmeester. In deze bundel is het
gedicht 'De Koffy-veiling' opgenomen, dat handelt
over de verbeelding van een welgestelde koopman,
de heer Dadelpracht, en diens vrouw. De Schoolmeesters `Grafschriften' inspireerden M. bij zijn
rafschriften op de staatsman *Thorbecke. Hierover
g
schrijft hi' in Idee 972, de inleiding van de grafschriften:
1808-1858,

`Ik nam een wissel op Engeland, en bestelde me by de

(vw xx, p.

Schorsing,
1. van DD. doorgouverneur-generaal *Michiels op 8
januari 1844, vanwege zijn kastekort te Natal kas
("tekort).
2. In 1844 werd een aantal ambtenaren om verschillende redenen door Michielsgeschorst. Voor DD.
was dit aanleiding om hem in een puntdicht in de
Max Havelaar (vw 1,p. i6o) 'Jan Schors-al' te noemen.
Behalve DD. zelf (besluit 8 januari 1844) werden onder meer de volgende ambtenaren geschorst:
"Schaap (assistent-resident van Padang), *Van Meerten (controleur), *T.C.A. Kervel (assistent-resident
van Mandheling en An kola en *Weddik (resident
van Aijer Bangies).

Schouwburg, de- is een belangrijk onderdeel van de
volksopvoeding, aldus M. in een noot bij het voorwoord bij Vorstenschool. Hi' betreurt het dat zijn drama (in 1874) nog altijd niet is opgevoerd:
`Dit is jammer voor me. Ik had zo gaarne myn contingent bygedragen tot het belangryk onderdeel der -

erven van den «Schoolmeester» een behoorlyk graf-

nog al noodzakelyke! - Volksopvoeding, dat Schouw-

schrift voor den overledene.' (vw vi, p. 179).

burg heet.' (noot bij Idee 930, vw vi, p. 372)

SCHRANT - SCHRIJVERSCHAP

Schrant, Johannes M.-9 1783-1866, pastoor te Amsterdam, in 1817 hoogleraar Nederlands te Gent en in
1831 te Leiden. In Idee 1064 noemt M. Schrants uitgave van Keur van P aarlen, verzameld bij J. van den Vondel
(1846) als een van de 'spelling-verbeterende uitgaafcuratoren en toelichters' van Vondel:
`De soort van litteratuur die ik nier brandmerk, overstroomt de markt. En, wat het ergste is, de lui die zulke voddery met 'n serieus gelaat durven te koop
veilen, spreken by gelegenheid mee over al wat aan de
orde van den dag is. Neen, dit is 't ergste niet! Men luistert naar zulke kwakzalvers, dat is de ware kwaal!' (vw
vi, p. 675)
Hij geeft vervolgens enkele voorbeelden van z.i. absurde annotaties van Schrant (vw vi,. 675-676). In
een noot uit 1876 bij Idee 68o schrijft M. dat latere
commentatoren, zoals bijvoorbeeld *J. van Vloten,
`den onnozelen Schrant ver te bovengaan in betise
en... onbeschaamdheid' (vw iv, p. 689).
Schroeder van der Kolkj.L.C.-,1797-1862, werd in
1827 hoogleraar medicijnen te Utrecht. Hij verbeterde de behandeling van psychische patienten.
Op de tweede pagina van de `Brief aan A.C. Kruseman' schrijft M.:
`Stel eens men nam mij nu dit blaadje af, en zond het
U, — misschien was het goed om U tevreden te stellen
met het wachten; — tenzy ge met Schroder vd Kolk in
connectie staat of stond, — en hem bijdragen woudt leveren voor psychologische waarnemingen omtrent zijne liefhebberij studie.' (vw ix, p.116-117)
Schrijvers, In een noot bij Idee 399 schrijft M. dat een
schrijver in Nederland moet wedijveren met de `vernuften van heel de beschaafde wereld'. Hij moet
zich echter wel tevreden stellen met een tespottelyk geringe betaling'. En dat wordt geenszins goedg
emaakt door `hartelyker hulde, die er verering,
meer invloed, hoer aanzien, verhevener standpunt':
`De Natie is dom, het eerste het beste ministertje
krijgt meer geld en waardering dan `een schrijver die
duizenden sticht, leert of vermaakt.' (vw II, p. 721).
"schrijverschap
Schrijversbond, *Nederlandse Schrijversbond
Schrijverschap, In den van zijn verlovingsbrieven
aan Tine schrijft M.:
`Geene betrekking zoude mij beter passen dan die van
schrijver dat beet, als ik mij eerst een jaar of tien oefende en er mij geheel op toelegde. Als ik fortuin had, genoeg om middelmatig te leven, geloof ik waarlijk, dat
ik alle andere bezigheden, die mij toch nimmer aanstaan, aan een zij zette. (...) ik zoude menschen schilderen' (29 oktober 1845, VW viii, p. 519)
Zes jaar later schrijft hi' zijn *`Brief aan A.C. Kruseman, waarin hi' een proeve van zijn schrijftalent
laat zien, en stuurt hi'j zijn ugdvriend
je
Kruseman,
inmiddels eengerenommeerd uit ever te Haarlem

421

geworden, zijn toneelstuk Hemelbruid (later getiteld
De Bruid daarboven) ter beoordeling. Wanneer hi' in
1853 met verlof in Nederland is, vraagt hi' Kruseman of deze denkt dat hi'j talent bezit (cf. brief aan
Tine d.d. ii februari 1853, vw ix, p. 300).
Weer zeven jaar later verschijnt de Max Havelaar,
waarin hi' aan het slot schrijft: ' ik wil gelezenworden!'
(vw I, p. 292). Wanneer men het boek als een 'moor
boek beoordeelt, maar volgens M. aan de politieke
strekking ervan voorbijgaat, verandert zijn visie op
het schrijverschap. Hij zal tot het einde van zijn leven in zijn werken en in zijn brieven talloze malen
klagen over het schry ven voor de pers. Ten eerste
omdat hi'j meent dat het "publiek `niet lezen kan' en
ten tweede omdat hi' moeite heeft met het schrijven
om den brode. In 'Max Havelaar aan Multatuli'
schrijft hi': 'En ik dan Multatuli? Hoe kan ik weten
wat de maat is van de ziel der heren, voor wiege
myn geschryf bestelt? En al wist ik die maat, het zou
toch nietgaan. Ik ben een schryver, en gy ook niet.'
(vw I,P. 454)Idee i12 luidt: `Zelden schryf ik wat ik wil, en nooit
wat 'n ander wil.' (vw ii,. 335). In een noot uit 1872
bij dit Idee geeft M. aan dat dit den van de redenen is
waarom het hem zo moeilijk valt schrijver van beroep te zijn. Er aan soms maanden voorbij waarin
hi' zich niet kan uiten; hi' begrijpt dan ook niet hoe
anderen elke dag denkbeelden kunnen cleveren'.
Dat is dan ook de reden waarom `ik zo lang wachtte
voor ik me aan die broodschryvery overgaf. Ik hoopte zo lang mogelyk dat men my die marteling besparen zou!' (vw ii,p. 677).
Omstreeks 1870 werd het M. duidelijk dat er geen
keuze meer was tussen een ambtelijke loo baan of
hetprofessionele schrijverschap: de mogelijkheid
op herstel van zijn ambtelijke positie was voorgoed
van de baan. Hij schrijft hierover in Idee 947:
Terst zeer onlangs besloot ik, alle pogingen om nederland te bewegen tot iets eerlyks, op te geven. En daar
ik alzo de hand vry kreeg om 'n beroep te kiezen, nam
ik me voor, my toe te leggen op 't schryven van boeken. Ik doe 't ongaarne, ik doe 't met weerzin, maar 't
is noodzakelyk. Daar er reeds veel boekdelen van my
verschenen, zal 't velen vreemd voorkomen, nu eerst
van myzelf deze verklaring te vernemen. Ze meenden
dat ik sedert lang reeds schryver was. De weinigen die
goed lezen, weten beter. (...) In 't eerste boek dat ik —
myns ondanks, waarachtig! — aan de pers overgaf,
komt de uitdrukking voor: oik wil gelezen worden».
Dit geschiedde dan ook. Toen en heden nog altyd,
maakt m'n geschryf opgang. Het weerstaat alle pogingen van zeer verschillenden aard, die werden aangewend om my te smoren, laster en verdachtmaking
zowel als 't edele nederlandse doodzwygen. Ja zelfs
onbekookte lof, het ergste wat 'n schryver overkomen
kan, heeft de vruchten van m'n arbeid niet van de
markt kunnen dringen. Waaraan heb ik dit te danken? (...) Wat is de oorzaak dat m'n geschryf verkoopbaar is? Dat het geldswaarde heeft? Hierop namelyk

SCHUBART - SCHWARTZ
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`Deze stryd tegen m'n eigen lust om deuren en ven-

Wanneer G.L. Funke M. op 17 november 1873 inlicht
over een bankcrisis in Amsterdam, antwoordt deze
twee dagen later: 'Die bankzaak heb ik voorzien.
Dat en deparlementary zyn de speciale ziekten der
eeuw. De Stuarts Mill's *Stuart Mill] hebben de lui
gek gemaakt. Schultze Delitsch deugt ook niet.' (vw
xvi, p. 298 resp. p. 299). In een brief aan H.C. Muller
schrijft hi' op 8 januari 1884 dat hi' een exemplaar
van Recht voor Allen heeft ontvangen. Hi' is van mening dat de socialisten `een haarbreed wyzer zijn
dan "Prof. Buys en Schultze-Delitsch' (vw XXIII, p.

sters open te zetten, werkt verlammend op elke inti-

31).

komt nu - schande over u, Nederlanders! - de vraag
neer. De oorzaak is: dat ik schreef zonder aan dezen eis
te denken. (...) Men zal me dus vergunnen voort te
gaan, alsof ik nog altyd geen schryver was.' (vw vi, p.
144-145)

1877 verschijnt de zevende, en tevens laatste bundel Ideeen. Tine's dood en een vlijmscherpe kritiek
van "J. van Vloten grijpen M. dusdanig aan dat hi'
geen letter meer op papier krijgt. Op 12 december
1877 schrijft hi' het echtpaar Bruinsma:
In

miteit niet alleen, maar zelfs op m'n publiekschryvery, die de Times van m'n ziel was tot op 't oogenblik
dat er redenen ontstonden waarom ik niet alles zeggen mocht. Dit was in den Havelaar, in de Minnebrieven, in de eerste Ideen, zoo niet. Toen uitte ik alles wat
ik in 'tgemoed had, en precies zoo als ik 't in 't gemoed had. Begryp eens hoe my die verandering knakt.
Om thanspersklaar drukwerk te leveren, moet ik me
werkelyk maken tot oschryver» tot kopieleverancier, tot
iemand die iets maakt. Ik voel my er hoe langer hoe

Schiirmann, Jos J.-, toneelschrijver die zich later in
Parijs vestigde. Hi' werd impresario van Sarah Bernhardt, van wie hi' in 188o een biografische schets
schreef. Naar aanleiding van de eerste opvoering
van V orstenschool in 1875 publiceerde hi' Multatuli. De
V orstenschool. Mina Kruseman. Elise Baart. Eene kunstbeschouwing (Rotterdam, 1875). Hi' prijst het toneelstuk en het toneelspel van *Elize Baart, maar is zeer
ontevreden over het spel van *Mina Kruseman.

minder bekwaam toe.' (vw xvm, p. 770)

Schuwalow, (M. spelt Schouwalow) Russisch graven-

"romanschrijver "schrijvers

Schubart, Christian F.D.-0739-1791, Duits dichter,
schrijver, publicist, musicus en revolutionair. In
1774 richtte hi' het anti-jezditische tijdschrift Teutsche Chronik op, waarvan hi' tot 1778 de enige schrijver was. In 1777 werd hi' we ens zijn polemiek door
he to Karl Eugen van Wurttemberg, onder valse
voorwendsels naar Wurttemberg gelokt en gevangen gezet in de vesting Hohenasperg. In de den jaar
dat hi' daar gevangen zat, schreef hi' onder meer
Hymnus au Friedrich den Groszen. Op voorspraak van
dezelfde Frederik de Grote werd hi'j vrijgelaten. In
te Stuttgart.
1787 werd hi'chouwburgdirecteur
s
Schubarts toneelstuk A hasverus ofHamans onder an
wordtgenoemd in Curiosities ofLitterature van *Isaac
Diraeli, waaruit M. citeert in Idee 128o(vw vii, p. 665).
Schukenscheuer-Schiefschalheim, Von-, personage uit *Vorstenschool, adellijke degenerd in hofdienst.
Zijn rol is die van de geparodieerde intrigant (H.H.J.
de Leeuwe, Multatuli, het drama en het toneel, Amsterdam, 1950, p. 86-87). In een noot bij Idee 93o schrijft
M. over ditpersonage:
`jonker Schukenscheuer overdryve niet! De akteur die
hem voorstelde als clown, zou dengek te veel eer aandoen.'

(vw vi, p. 374)

Schule des Lebens, Die-,

geslacht. Peter Schuwalow (1827-1889) was vanaf
1873 gezant te Londen en werd in 1878 gevolmachti de op het Berlijnse Congres. "'Salisbury

Schwartz, Carl-9 1817-187o, geb. te Meseritz in Pruisisch Polen, Duits theoloog en predikant. Hi' was
vanjoodse afkomst maar bekeerde zich op 2o-jarige
leeftijd tot het christendom en wijdde zich daarna
aan de zending onder de joden. Hi' werkte onder
meer in Constantino el Berlin en Boedapest. In
1849 kwam hi' naar Amsterdam en werd verwelkomd door *Da Costa en Capadose (1795-1874, Nede arts, bekeerde Portugese jood die ijverde
voor de zending). In 185o richtte hi' het tijdschrift
De Heraut op. Acht jaar later werd door een joodse
'on en een (mislukte) moordaanslag op hem gepleegd. In 1864 werd hi' naar Londen beroepen.
Schwartz publiceerde onder meer Onverschilligheid.
Een antwoord op Dr. Pierson's Onverdraagzaamheid (Amsterdam, 1864).
J
In Idee 45
2 spreekt M. van 'den heer Schwartz, den
jodenbekeerdee (vw III, p. 154). In Idee 454 (vw in,
neemt hi' een recensie van bovengeP
noemd werk over. De moordaanslag noemt hi' in
een noot bij dit Idee. Hierin schrijft hi' te vermoeden dat Schwartz zijn beroeping in Londen heeft
aangenomen vanwege een traktementsverhoging:

*De School des Levens

`Hoe dieplichtsvervulling van den heer Schwartz te

(M. spelt

hy zelf verantwoorden. Juist na dien moordaanslag

rymen is met het courtiseren van den mammon, moge

Schultze)
1808-1883, staathuishoudkundige, tegenstander van
Lassalle, stichter van de voorschotbanken in 1850,
grondlegger van de coOperatieve beweging in Duitsland. Vanaf 1861 was hi' voor de Vooruitgangspartij
lid van de Reichstag.

Schulze-Delitzsch, Hermann-,

immers, bleek er meer dan ooit, dat de Joden te Amsterdam behoefte hadden aan 't Evangelium dat alle
zedelyke kwalen geneest.' (vw in, p. 410)

In Idee 1224, waarin M. vraagt ' of niet de Israelieten
door hun eigenaardige standpunt by voorkeur zou-
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den bevoegd en geroepen zyn om de ongerymdheid
der christelyke legenden en leerstelsels in het Licht
te zetten', noemt hi' het jongetjen in den amsterdamsenJodenhoek dat den prediker Schwartz
trachtte te vermoorden' de `enige consequente
Israeliet'(vw VII, p. 410-416).
Schwarz, Berthold-, Franciscaner monnik die rond
13oo het buskruit zou hebben uitgevonden. M.
noemt hem in de Millioenenstudien (vw v,p. 61). Het
honderdstegrafschrift op *J.R. Thorbecke luidt:
`Schwarz werd door z'n eigen uitvindsel in de lucht gesmeten,/Ik vond niemendal uit, en heb er rustig op ge-

leverd op de (foutieve) vertaling van "Nahuijs, waarin Adinda een lint in haar haren droeg (cf. vw xxiv,
p. 652). Deze recensent, volgens M. `toevallig 'n gewezen theekontraktant, tokohouder en...rystopkoper: dat is: woekeraar van de ergste soort, 'n javanen-bloedzuiger' concludeerde daaruit dat M. niet
het minste verstand had van de Indischepolitiek en
dat de inlander "t heelgoed heeft' (vw 1, p. 361). A.
Kets-Vree identificeert de recensent als *Guillaume
(`Willem') L.J. van der Hucht, de exploitant van de
plantage Parakan Salak, met wie DD. in 1845 bevriend raakte (Max Havelaar, ed. A. Kets-Vree, 1992,
d. II, p. 142).

zeten.' (Idee 972, vw VI, p.194)

Schwarzburg-Rudolstadt, "Matrikular-beitrage
Scialoja, Antonio-, 1817-1877, Italiaans staathuishoudkundige, afgevaardigde, minister van Financien en later van Onderwijs. Van 1846 tot 1848 was
hi' hoogleraar in Turijn, in 1852 werd hi' verbannen
we ens deelneming aan de revolutionaire bewegingen in 1848. Hi' werd later in zijn aanzien hersteld.
In 1843 publiceerde hi' Principi dell' economic sociale
esposti in ordine ideologico. *Malthus
Scipio, Publius Cornelius-, 235-183 v.Chr., Romeins
consul en legerleider, versloeg in 202 v.Chr. Hannibal bij Zama en dwong Carthago tot vrede. Hi' verwierf de erenaam Africanus. Na zijn terugkeer van
succesvolle veldtochten in Azie, werd hi'j in Rome
door zijn tegenstanders in de Senaat beschuldigd
van onrechtmatige verrijldng en van omkoping. In
zijn verweer wees hi' – met succes – alleen op zijn
kleinverdiensten en levensloop. Zijn aan
zoon Publius Cornelius Scipio Africanus Minor (186-

Scott, sir Walter-, 1771-1832,, geb. te Edinburgh, beroemd Schots auteur van historische dichtverhalen
en romans, zoals Waverley (1814), Kenilworth 4821) en
Ivanhoe (1820). In 1802 publiceerde hi' een driedelige
verzameling oude balladen onder de titel Minstrelsy
of the Scottisch Border. Scott werd in heel Europa nagevolgd, in Nederland o.a. door Jacob van Lennep. In
1826ging Scotts uit ever Ballentyne failliet waardoor hi' een root deel van zijn vermogen kwijtraakte. M. bewonderde Scott, van wie hi' in zijn jeugd al
werken las.
Wanneer hi' eind 1852 onderweg is van Batavia naar
Nederland, noteert hi'j in zijn memoriaal:
`De patois dialecten in Walter Scott zijn pittoresque &
natuurlijk, in 't Holl: gemeen. waarom toch? (...) Voor
het schrijven van romans een paar WScotts in het oorspronkelijke lezen. Vooral de noten' (vw ix, p. 285).

de Max Havelaar prijst M. Scott als 'den groten
meester van den Waverly'. Hi' verdedigt diens uitgebreideplaatsbeschrijvingen als noodzakelijk voor
het effect van het verhaal. De `rote romanschryver'
boeide liever 'door kunstige rangschikking van kleuIn

129 v.Chr.) verwoestte in 146 Carthago en veroverde

ren dan door grofheid van kleur' (vw 1, p. 169-170).

Spanje.

In Idee

beschrijving van de veldtochten van *Hannibal (Idee 840, vw iv, p. 569). In
Idee 841, waarin hi' de ontwikkeling van het denkvermogen van kinderen ter sprake brengt, schrijft
hi'j over opvoeders: `Wy geven 'n stilstaande maan
waar Scipio's nodig zyn en omgekeerd' (vw iv, p.
570).
Blijkens een verslag in Minerva van M.'s lezen te
Groningen op 25 maart 1879, raadde M. aan om op
laster als voltg
te reageren: 'men antwoord vooreerst
niet, of wel men brengt door waardig antwoord, gelijk dat, 't welk Scipio in zulk geval eens gaf, den laster tot zwijgen.' (14 mei 1879, vw XX, P. 45).

Hi'j spreekt over

M. noemt Scipio in zijn

Scotsman, the, het belangrijkste Schotse dagblad,
dat in M.'s tijd te Edinburgh verscheen. Een lange
beschouwing van de En else vertaling van de Max
Havelaar verscheen op u juni 1868 in dit blad (vw
XXIV, p. 648-664).
In noot 141bij de Max Havelaar schrijft M. dat een Nederlandse correspondent van dit blad kritiek had ge-

454 oordeelt hi' minder gunstig over Scott.
`Wamba, den nar van Cedric den.
Sakster, uit den Ivanhoe' van de `zeer fatsoenlykgodsdienstige Walter Scott'. Hi' gaf de nar, aldus M.,
meer oprechtheid dan hijzelf 'den moed had te bezitten' (vw iii,p. 205).
Het schoonheidsgevoel wordt door Scotts werken
niet ontwikkeld, betoogt hi' in Idee 527 (vw iii, p.
334 en p. 336). Toch staat Scott als schrijver van `verdichte verhalen' hoog, omdat hi' zich ins ant om
`archaeologisch, historisch, volkenkundig en psychologisch wadi. te zyn' en bovendien in staat is het
`gevondene op behaaglyke manier' in te kleden. In
tegenstelling tot vele andere auteur, bestudeerde
Scott zelf de benodigde feiten en documenten,
schrijft M. in Idee 1065 (vw vi, p. 686). Hi' merkt
hierna op:
`De door hem behaalde roem, en de verering die hem
zal blyven ten deel vallen, is de noodzakelyke terugwerking van de kracht die by aan z'n werk ten koste
legde, en daarin als 't ware heeft opgespaard.' (vw vi,
p. 689)
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In Idee 1094 noemt hi' de ontknoping in Ivanhoe als
`een der schoonstegrepen van Walter Scott', naast
`het weglopen van Eachin Mac-Jan in Valentins day ,
en den solieden moed van den nuchteren Si ismund in The Maiden of the mist,
Wouter zou zich
een andere afloop hebben kunnen wensen (vw VII,
g
I). 46). *Kenilworth *Richard van Leeuwenhart

Scribe, Augustin E.-9 1791-1861, Frans toneelschrijver
die ook in Nederlandgrote bekendheid genoot. Hi'
scheef (met hulp van vele assistenten) o.a. de toneelstukken Bertrand et Raton (1833), Le verre d'eau (1840)
en Adrienne Lecouvreur (1849), de oera-libretto's
P La
muette de Portici (18z8), La Juive en Les Huguenots (1836)
en romans zoals Manon Lescaut (1856).
M. klaagt in Idee 957 dat Nederland genoegen
neemt met de stukken van Scribe en *Dumas fils:
`We klagen over gebrek aan oorspronkelyke stukken, en willen maar niet inzien, dat die stukken wel
komen zouden, als we maar niet zo onbarmhartig
de oorspronkelykheid zelf hadden uitgeroeid' (vw
VI, p. 153).
Hi' twijfelt aan de juistheid van de tekening van de
toneelspeelster Adrienne Lecouvreur (1692-173o), de
heldin in het naar haar vernoemde toneelstuk van
Scribe en "Legouve. In Idee 617, waarin M. spreekt
over de weergave van gevoelens door de kunstenaar,
lezen we:

SCRIBE — SEKSUELE

niet Scylla, maar haar zuster Ismene, verloofd met
Fokus. De teleurgestelde Scylla pleegt zelfmoord.
Het stuk werd opgevoerd bij Napoleons bezoek aan
Amsterdam. Dit noemt M. in Idee 1177-1178 (vw vn,
p. 238-246). M. vertelt de oorspronkelijke geschiedenis van Scylla, die hi' van ironisch commentaar voorziet. Vervolgens geeft hi' het verloop van de
opvoering aan, waarbij de spelers telkens door het
rumoer in de zaal onderbroken worden:
`Die arme Rotgans! 't Was wel de moeite waard 'n paar
duizend verzen by elkaar te rymen, om zó verwaarloosd te worden! Geen der toeschouwers was geroerd
door de treurspellige bravigheid van Minos, die de
ontaarde juffer zo flink op haar plaats zette. Men luisterde niet.' (Idee 118o, vw

p. 252-253)

Sebah, vergadering van de inlandse hoofden. Tijdens
den van deze vergaderingen hield Havelaar zijn bekende *Toes rack tot de Hoofden van Lebak (Max
Havelaar, vw I,p. 105-114).

Sebastopol, stad in het zuidwesten van de Krim, die
in 1855 na een langdurig bete door de Fransen veroverd en door de En eisen verwoest werd.
In Idee429 schrijft M. dat godsdienst de mensen
doetgeloven dat alles in het leven de wil van God is:
`van de blauwkous-totery tot de bloedige Sebastopols' (VW II, p. 632).

`Gesteld, dat in Scribe's stuk: oAdrienne Lecouvreuro
de vrouw van dien naam met juistheid geschetst wordt

Secretaris-Generaal, In idee 945 verhaalt dat hi'

— waaraan ik twyfel, want Scribe was 'n oschryver» en

eens aan een secretaris-generaal die bevorderd
werd, gevraagd had of hi' niet zijn opvolger kon

wel van de meest ambachtelyke soort — dan is in de rol
het werkelyk leven der persoon gedistilleerd tot vyf ak-

worden. De aftredende secretaris-generaal was wel

ten adrianine. Mlle Lecouvreur zelf nu — de mens

geinteresseerd, maar vond het onrechtvaardig om

Adrienne — had onmogelyk jaren lang kunnen dragen,

een minister, die in aanmerking kwam voor deze

denken, voelen — alles weer tezamen: lyden, pati — wat

functie, te passeren. Hi' zou M. toen gezegd hebben:
`Geloof me, de funktien van Secretaris-Generaal
zouden u nietpassen...' (vw vi, p.138). "J.P. Feith

reeds tamelyk drukkend is in de paar uren die de opvoering van 't stuk vordert. En zou men dit dan eisen
van de toneelspeelster die daarin de hoofdrol vervult?'
(vw iv, p. 369)

Haspels schrijft M. op 8 februari 1876 dat,
wanneer Scribe in "t Hollandsch'geschreven zou
hebben, geen van zijn stukken `evade vinden zou',
en hi' voegt hier tussen haakjes aan toe: 'Er zyn hemeltergende vodden by!' (vw xvin, p. 252).
Aan J.M.

Seelig, Hendrik G.-9 1785-1864, geb. in Oost-F riesland, nam in 1800 dienst en klom op tot majoor. Hi'
was MI van de verdedigers van de Citadel van Antwerpen. In 1836 werd hi' commandant van de Militaire Academie. Hi'j wordt geprezen in De waarheid
over onze vesti ging in Atheh van "J. van Swieten, waaruit M. citeert in een noot bij Idee 305, (vw p. 708).

Scylla, dochter van Nisus, koning van Megara in Griekenland. Toen koning Minos van Kreta de stad belegerde, werd Scylla verliefd op de belegeraar. Zij
sneed haar vaderspurperkleurige haar of om de stad
over te leveren(cf. vw VII, p. 242 en 249). Minos strafte de verraadster. Zij werd aan zijn schip gebonden
en verdronk. Degoden veranderden Nisos in een
sperwer en Scylla in een leeuwin. Het verhaal komt
voor in Ovidius Methamorphoses, waarop het treurspel Scala (1709) van "Rotgans gebaseerd is. Rotgans
heeft enkele wijzigingen aangebracht, zo levert Scylla niet haar vaders haar aan koning Minos, maar het
schild met beeld van Mars. Minos begeert hierin

Seksuele voorlichting, Op verschillende plaatsen in
zijn werk gaat M. in op dit onderwerp. Met name
het vanuit zedelijke motieven onthouden van seksuele voorlichting aan kinderen, keurt hi' af. Juist het
zwijgen over seksualiteit lokt kinderen uit tot het
mysificeren ervan. In Idee 1067 schrijft hi' bijv.:
`Een der eerste vragen van 't kind is: vanwaar ben ik
gekomen? En juist op deze vraag krygt het geen antwoord, of men scheept het of met onwaarheid. By volken en in standen waar men dit streven naar kennis
niet aanhitst tot ongezonde overprikkeling, legt zich
de belangstelling weldra bevredigd neder. Waarom
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zou de knaap zich met het geslachtsleven meer bezig
houden dan met spysvertering of zwaartekracht, indien men hem niet als 't ware opwekte tot doordrinen, Of door een in 't oog vallend zwygen, Of door 't
g
voorhouden van al te doorzichtige leugens? Welk belang zou 't hem inboezemen, 'n mysterie te doorgronden, dat by eenvoudige openhartigheid geen mysterie
voor hem wezen zou?' (vw vi, p. 710-711)
In Idee 875 noemt hi' enkele gevolgen van het verzwijgen van seksualiteit, door hem hier `geheimkramery' genoemd:
`Het kind mag niet weten hoe zich ons geslacht voortplant. leder begrypt dat dit verbod een ongezond hygen bewerkt naar 't onbekende. De gevolgen zyn
ondeugende kwajongensvertrouwelykheid, smaak in
slecht gezelschap, smachten naar surrogaat van genot,
door 'n vies aandurven van verboden woord of beeld,
begeerte naar dieper doordringen in 't kittelend mysterie, kittelend slechts omdat het mysterie is...' (vw iv,
P. 596)
In Idee 1072 roept hi' zijn lezers op een boek te
schrijven in de trant van het kinderboek Histoire
d'une bouche depain van "Mac6, om de huichelarij in
de zgn. fatsoenlijke boeken 'lift te roeien':
`Blyft deze uitnodiging onbeantwoord, dan zal ikzelf
het doen, doch het ware my liever deze taak door anderen verricht te zien. De ernstig wetenschappelyk-correcte uiteenzetting van dit onderwerp, zou my meer
tyd kosten dan ik gevoeglyk missen kan. Ouders die
volstrekt hun kinderen willen opvoeden of tot idioten, of tot huichelaars, of tot vergroeid-hysterische
wanschepsels, kunnen nu bytyds hun boekverkoper
waarschuwen tegen 't «op bezien» zenden van 't kinderboekje dat hen bedreigt. De anderen zyn me dank
schuldig.' (vw vi, p. 722)
"zedelijkheid

Selamat, groet van de inheemse aan zijn meerdere:
men knielt, buigt het hoofd en heft de samengevouwen handen op. In een noot bij Max Havelaar vraagt
M. zich of of er verband bestaat tussen dit woord en
het woord sela (muziekteken in depsalmen).
In het Oosten bestaangodsdienstige oefeningen uit
gebeden en gezangen, telkens `afgebroken door yelerleigebaren en complimenten'. Zoiets geschiedde,
aldus M. wellicht ook bij het voordragen van de
salmen (vw 1, p. 325). Deze theorie werd door ds.
P
Bakels overgenomen in zijn Bijbels woordenboek (Amsterdam, 1938).

Senden, Gerard H. van-0793-1851, geb. te Uphusen
in Oost-Friesland, predikant, vanaf 1832 werkzaam
te Zwolle. Hi' vergezelde rinses Marianne op haar
reis door het Heilige Land, waarover hi' Het Heilige
Land of mededelingen van een reis naar het Oosten (2 dln.,
1851-1852)publiceerde. M. noteerde dit boek als `van
Senden reis door het Heilige land' in zijn memoriaal
van november-december 1852 (vw ix, p. 285).

Seneca, Lucius Annaeus, ca. 4 v.Chr.-65 n.Chr., Romeins filosoof en schrijver, leraar en mentor van
Nero. Op beschuldiging van samenzwering koos hi'
vrijwillig, en op koelbloedige wijze, de dood.
Blijkens een verslag in Minerva (6 maart 1878, vw
)(Ix,p. 263-268) van M.'s lezing van 25 februari 1878,
werd Seneca niet door rsA.gewaardeerd. M. zou over
hemgezegd hebben: 'Seneca verdient wel 't allerminst den naam van wijsgeer; het ondier Nero was
een zijner leerlingen van dat zegt genoeg.9.

Sentot,
1. ps. van Alibassa Prawiro Dirdjo, geboren. i8o8, legerhoofd in de "Java-oorlog onder Di Neg.
oro
Multatuli noemt hem in de Max Havelaar (vw I,p.
3
13) en in de 'Brief aan A.C. Kruseman'. In de brief
schrijft hi' dat Sentot de `ziel' van de Java-oorlog
was:
`Hij was een zeer dapper, bekwaam mensch, en werd
door onze officieren hooggeacht om zijne taktiek & vermetelheid; vooral ook om de Pruissische discipline zijner benden.' (vw ix, p.176)
2. onder ditps. publiceerde S.E.W. Roorda van Eysinga het gedicht "De laatste dag der Hollanders op Java.
3.ps. van *H.H. Huisman.

Septuaginta, (Lat. de zeventig) naam van de legendarische vergadering van de 70 geleerden in Alexandrie, die in de3e-le eeuw v.Chr. het Oude Testament
in het Grieks vertaalden.
M. spreekt in Over vryen arbeid vergelijkenderwijs van
septuaginta, wanneer hi' schrijft dat de discussie in
de Tweede Kamer over Cultuurstelsel en Vrije-arbeid een 'even nutteloze – onverstane en onbegreP – deftigheid der Septuaginta' is (vw II, p. 257):
Trywillige arbeid is wenselyk. het is ongerymd vryen
wil te decreteren by een wet. het is even ongerymd te
redeneren, te discussieren, te parlementeren over – onverschillig voor of tegen – zulk een wet. (*Duitenplatery)' (vw II, p. 255).
In Over Specialiteiten spreekt M. van `Zeventig orakeldrievoeten', `dd. de zeventig zitplaatsen in onze
Tweede Kamer, zeventig «geachte leden»' (vw v, p.
522 en notitie in handschrift. 666). In een aantekening uit 1879 voegt hi' hieraan toe dat hij, na de uitbreiding van het aantal zetels, deze leden
`gemakshalve' septuaginters blijft noemen. Hi'
voegt hier nog aan toe: `«Elf-en-dertigers» zou ook
'ngoede benaming zyn' (vw v, p. 639).

Serang, hoofdplaats van de residentie *Bantam op
West-Java.

Servaas van Roo en, Abraham J.-9 1839-1925, boekhandelaar te Utrecht, later archivaris en directeur
van het Gemeentemuseum in Den Haag. In antwoord op een circulaire van Servaas van Roo en
waarin M. vermoedelijk om medewerking aan een
nieuw op te richten tijdschrift werd gevraagd, deed

SEWAH - SI PAMAGA
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M. hem in een brief van 18 januari 1876 het idee aan
de hand zijn tijdschrift de naam Euphonia te geven.
Hi' wilde echter niet aan het nieuwe tijdschrift meewerken omdat hij nauwelijks tot werken in staat
was(vw xvin, p. 197). Het tijdschrift werd Euphonia
gedoopt ("Euphonia).
Sewah, In noot 114 (1881) bij de Max Havelaar omschrijft M. een sewah als een `enigszins kromme
dolk met zeer kleingevest en de snede aan de binnenzy der kromming'. Het wapen wordt gebruikt
in de Bataklanden en is vrijwel onzichtbaar te dragen. Het is bovendien 'het distinktief van vryheid en
mannelykheid'. Daarom werd bij gevangenneming
van een Maleis hoofd zijn sewah afgenomen (vw 1,
P. 348).
beroemd Engels
dichter en toneelschrijver uit Stratford on Avon, speler aan het Globe-Theater te Londen. Zijn stukken
worden door m.geprezen. Het `pak van Sjaalman'
bevat een stuk 'Over Shakespeare als geschiedschryvee (vw 1, p. 4o). In Idee 69 schrijft hij: `Als 'n
dichter verzen maakt, zyn er fouten in: Shakespeare.' (vw II, p. 321), en in het nawoord bij De Bruid
daarboven: 'De eis der waarheid is onvolmaaktheid.
...) Geen schryver be in zoveel en zulke fouten als
(
Shakespeare' (vw iii, P . 534-535) . In een brief aan
Mimi noemt hij Shakespeare een `reus in
menschkunde' en vergelijkt hij zichzelf met Hamlet
(24 maart 1863, vw XI, p.126). `Sprongen en gapingen als hy zich veroorloofde (en die in de natuur der
din en liggen) veroorlooft men nu niet' schrijft hij
op 19 november 1867 aan C. Busken Huet (vw xii, p.
509). Aan J .N . van Hall schrijft hij op 27 december
1875 (vw xvin, p. 157), dat het in de (toneel-)kunst
onzin is dat men ietsgezien of bijgewoond moet
hebben om ergoed over te kunnen schrijven. Shakespeare heeft immers nooit de personen die hij tot
onderwerp voor zijn drama's nam, gekend, voert M.
hierbij als argument aan.
Na 1872 leest M. met Mimi vele stukken van Shakespeare (bijv. vw xv, p. 3o8 en xv )(mai, p. ml). M. verbaast zich over de heterogene kwaliteit van het
werk:

Shakespeare, William-0564-1616,

`Zonderling, juist dezer dagen las ik van hem dat-i er
niet aan dacht dat z'n werk klassiek zou worden, en 'n
stuk voor afgedaan hield als 't opgevoerd was. Ongetwijergiste
feld v hy zich hierin, o zeker! Hy heeft
uniek-prachtige din en geschreven. Zyn vergissing
nu omtrent z'n eigen waarde breng ik in verband met
m'n meening omtrent de oorzaak van 't heterogeene
in z'n arbeid.' (brief aan C. Vosmaer d.d. 17 oktober
1874, vw xvii, p. 50-51)

Daarop verder ingaand schrijft hij G.L. Funke op 8
oktober 1878:
`Ikgeloof niet dat Shakespeare altyd reden had voor z'n
scheppingen of arrangementen. Men vind [sic] meer
in hem dan er in zit. Hy wierp (onbesuisd dikwyls, en

met den moed van onkunde) groote kladden op 't
doek, en er blykt dat-i in zyn worpen 'n eigenaardigheid had waardoor z'n onoogelykste brokken op iets
wezenlyks en zelfs op iets schoons konden gelyken, altyd in den oogen van hen die er dat wezenlyke of
schoone in zien willen.' (vw )(Ix, p. 582)

*Hamlet "congres *Julia 1*King Lear "Macbeth
*Othello
'de kleine freule', dochter van de datoe Keteh te Natal. DD. maakte kennis met haar toen
hij in gezelschap van haar vader en anderen een inspectietocht naar de pepertuinen van Teloek-Balai
maakte. Aan de toen dertienjarige Si Oepi vertelde
DD. onderweg in de prauw de geschiedenis van de
"Japanse steenhouwer. In de Max Havelaar vertelt
Havelaar dezegeschiedenis tijdens den van de tafelgesprekken aan Tine, Verbrugge en Duclari (vw I, p.
145-152).
Na terugkeer van de pepertuinen vroeg DD. de datoe, of Si Oepi Keteh bij hem in huis mocht komen
wonen. Zij werd `zyn eerste vrouw', schrijft Mimi.
Si Oepi Keteh ging later met DD. naar Padang. Toen
hij een inkomen meer had, stuurde hij haar terug
naar haar vader. DD. gaf haar de naam Clio, de muze
van het epos (vw ix, p. 104-105). P. van 't Veer schrijft
in Het leven van Multatuli (1979, p. 113) dat het hebben
van een `njar heel gewoon was voor een Nederlandse ambtenaar in Nederlands-Indie. De keuze van
een njai bepaalde de houding tot de Natalse wereld.
In degespannen verhouding tussen de Kust en de
Batakse binnenlanden was het aanvaarden van een
njai uit Atjehse kring al genoeg om tot de tegenstanders van de lang di Pertoean gerekend te worden.
In het artikel `Multatuli en de Indonesische cultuur'
(Over Multatuli, 1990, nr. 24, p. 3-15) vermeldt Sitor
Situmarang dat Si Oepi Keteh een njai was, maar
dat DD. volgens het Minangkabauws adatrecht als
`anak dijaupit' (geadopteerde zoon) door haar als
artner gekozen was.
P

Si Oepi Keteh,

Sumatra, afkomstig uit de afdelisg Mandheling. Hi' werd door de Rappat te Natal op 14 mei 1842 veroordeeld tot geseling, brandmerking en levenslange ballingschap, we ens een
moordaanslag op de Toeankoe Bezaar van Natal op
2 februari 1842. Hi' werd later door ingrijpen van kolonel *Michiels onschuldig verklaard.
De moordaanslag zou in verband hebben gestaan
metpolitieke spanningen in Mandheling. Op 13 se
tember werd Si Pamaga gegeseld en gebrandmerkt,
waarna hij overgebracht werd naar Padang. Toen
Michiels zich op 14 en 15 februari 1842 met de zaak
in g bemoeien, bleek de Toeankoe Bezaar in het
g
proces zowel aanklager als getuige geweest te zijn,
en had hij bovendien als rechter het vonnis mede ondertekend. Verder bleek dat Si Pamaga zijn bekentenis onderpijniging had afgelegd en dat hij
misschien zelfs nietgeheel toerekenbaar was.

Si Pamaga, inwoner van
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Een eerste onderzoek in Mandheling, onder leiding
van *Weddik, leidde tot aanhouding van het voordi
naamste inlandse hoofd van Mandheling, "Jang
Pertoean, diens broer Soetan di Lan let en veertig
anderen. Zij werden naar Padang gestuurd. Michiefs gelastte een tweede onderzoek, dat in juli
1842 plaatsvond en eindigde met volledig eerherstel
voor Jang di Pertoean c.s. Michiels zag in de veroordeling van Si Pamaga een nieuwe intrige van
dens
"Soetan Salim te gen de Batakse hoofden. Ti' den
het persoonlijk bezoek van Michiels dat volgde, vonden er getuigenverhoren plaats, waarbij DD., in zijn
functie als controleur van Natal, aanwezig was (vw
VIII, p. 133 e.v.).
Uiteindelijk verdacht Michiels controleur *Van
Meerten, door `zijn bekrompene geestvermogens'
een gemakkelijke speelbal voor Soetan Salim geweest te zijn. Dit schreef hi' op 18 maart 1843 in zijn
verslag aan gouverneur-generaal P. Merkus (vw viii,
. 174 en 186). Resident Weddik werd door Michiels
P
geschorst, Soetan Salim werd naar Java gezonden,
Toer
werd geInterneerd en de Toeankoe
jiandj
de
werd onder huisarrest geplaatst. *Van Kervel was
reeds geschorst. Hiermee waren alle Nederlandse en
Sumatraanse bestuurders die verantwoordelijk waren voor de vermeende samenzwering van an di
Pertoean, door Michiels van het toneel geschoven.
DD. bleef ervan overtuigd dat Michiels zich vergist
had en dat de verklaringen van Toeankoe voor de
commissie, waarvan hijzelf deel uitmaakte, niets
zeiden.
verhaalt zijn versie van het gebeurde aan
Have
en Verbrugge in het veertiende hoofdstuk
Duclari
van de Max Havelaar (vw I, p. 175-185). Over de wijze
ogen
van `Generaal Van Damme' (d.i.
ndervra
van
Michiels), zegt hi' onder meer dat dit hem deed denken `aan de whist art van zekeren Keizer van marokko die zyn partner toevoegde: «s eel harten, of
ik sny je den hals af.»' (vw I, p. 182).
Lit. Aantekeningen van Mimi, vw xv, P. 345-350; P.
(
van 't Veer, Het leven van Multatuli, 1979, P. 104 e.v.)

Sickingen, Franz von-, 1481-1523, Duits leider van de
Rijnlandse en Zwabische ridders teen de vorsten.
Hij bracht Luther op de Wartburg.
In Idee 1064 ageert M. teen de modernisering van
"spelling in heruitgaven van oude werken. Door modernisering van de spelling wordt het namelijk onmogelijk om de uitdrukkingswijze van de schrijver
te bestuderen. Deze studie is even belangrijk als die
van de inhoud van oude teksten, die men niet immers niet moderniseert: `Ze zouden toch aan GOtz
of Sicken en een epauletten op de schouders geven, nietwaar?' (vw vi, p. 675).

Siedenburg, Adam F.-, luitenant ter zee. In 1853
stond hi'j samen met *Scherius borg voor

DD.

Siegenbeek, Matthijs-,1774-1854, de eerste hoogle-

raar Vaderlandse Taal en Welsprekendheid te Leiden. Op verzoek van *Van der Palm ontwierp hi' een
spellingsregeling voor het Nederlands. In 1804 werden zijn ontwerpen, gepubliceerd in de V erhandeling
over de Nederduitsche spelling, ter bevorderingvan eenparigheid in dezelve, goedgekeurd door de Bataafsche
Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, de Maatderlandsche
Letterkunde en het
schaij
van
Ne
pp
Staatsbewind, dat de nieuwe spelling officieel invoerde. Deze spellingsregels werden in 1863 door
*De Vries en *Te Winkel vernieuwd.
In Idee371 deelt M. mee dat in Siegenbeeks woordenboek het woo `natie' niet mannelijk is: `dat zal
een scherpe geestigheid van Siegenbeek zyn geweest' (vw II, p. 538). In zijn voorbericht bij de vi'
druk van de eerste bundel Ideeen (1872) spreekt M.
van `Siegenbeeks schoolmeesterig geknutser; de
spelling De Vries en Te Winkel staat `uit 'n philologisch oogpunt' echter niet veel hoger (vw II, p. 665).
"spelling *Weiland

Sietske,
1."Abrahamsz, Sietske
2. personage uit de "Woutergeschiedenis, de dochter van dokter "Holsma.

Siffle, Alexandre F.-0801-1872, sedert 1828 notaris te
Middelburg, behoorde in 1848 tot de uiterst vrijzinnigen. Hi' publiceerde gedichten en toneelstukken.
In 1872 richtte hi' de Vlissingsche Courant op, waarvan
hijzelf hoofdredacteur werd. Hi' leverde verder bijdragen aan verschillende tijdschriften waaronder De
Dageraad. M. noemt hem in Idee 126 (vw H, P. 345) en
Idee 482 (vw In, p. 230) als een strider voor de waarheid.

Silbergroschen, Duits lo-penningstuk, waar geen zilver in zit. In de Millioenen-studien (vw v, p. 56-57) vertelt M. dat er in Berlin een chemicus was opgehangen die beweerd had zilver te hebben aangetroffen
in een Silbergroschen.

Silistria, vesting aan de Donau in de Dobroedsja. In
de Russisch-Turkse Oorlog van 1828 werd deze vesting door generaal Diebitsch in 1818 ingesloten en in
1829 ingenomen, waarop de overtocht over de Balkan volgde. Een van Wouters prenten stelde het beleg van Silistria voor (Idee 1047, vw vi, P. 396).

Sim assimilibus curantur, (Lat. het gelijke wordt
door het gelijke genezen) beginsel in de homeopathische leer, waarbij men de zieke tracht te genezen
door toediening van een bepaalde hoeveelheid van
de stoffen die de kwaal veroorzaken.
In de Woutergeschiedenis werkt de komst van meester Pennewip gunstig op het bezoek van Juffrouw
Pieterse, die zeer ontstemd was door Stoffels uitspraak dat "Juffrouw Laps een zoogdier is: 'De homoeopathen [spelling volgens Van Dale, 1872]
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zullen hier denken aan hun similia similibus, want de
verrassing van z'n komst werkte gunstig op de aangevangen vredesonderhandelingen.' (vw ii, p. 577).
zoon vanprof. A. Simons, advocaat
te Amsterdam. Hi' publiceerde onder meer Historische Verhandelingen (1830) en ohan de Witt en zijn tijd (3
dln., 1842). *Gecommitteerde Raden "Michiel Az. de
Ruyter

Simons, Pieter-,

kel month uit in het noordelijkste deel van de Westkust van Sumatra. Zij vormde de grens met Atjeh
volgens de (ongepubliceerde) bijlagen van het Tractaat van Londen(1824). In de Max Havelaar deelt Havelaar mee dat het volgens een geheim artikel in het
traktaat van 1824, de Nederlanders niet toegestaan
was de rivier van Sin kel te overschrijden (vw 1, p.
175).
Damstdj.-,1806-1883, predikant te Hoogezand (1853-1874). Van zijn hand verscheen De bevrijding van Groningen in 1672, een leerrede over
Galaten5:1. Hi' was secretaris van de Groningse
predikantenvereniging, die in 1858 het F ormulier ter
Huwelijks-inzegening van W. Muurling uitgaf.
*Muurling

Sinninghe

(Samson) Hebreeuwse held met enorme
kracht. Toen hij zijn Filistijnse geliefde Delila vertelde dat deze krachtgebonden was aan zijn haar,
knipte zij het af, zodat de Filistijnen hem in handen
konden krijgen. Die beroofden hem van het Licht in
zijn ogen. Hi' kreeg op zijn Bede tot God nog denmaal zijn reuzenkracht terug en deed het paleis van
zijn vijanden instorten, waarbij hij zelf ook omkwam (Richteren 16). Van Simson is ook het verhaal
bekend dat hij een leeuw met zijn tanden verscheurde. Toen hij na enige dagen terugkwam, bleek zich
in de resten van het dode dier een bijenzwerm genesteld te hebben. Simson nam de honing en at ervan. Vervolgens gaf hij op zijn bruiloft aan de
Filistijnen als raadsel: Spijze ging uit van den eter,
en zoetigheid ging uit van den sterke (Richteren 14).
In de Millioenen-studien spreekt M. van `Simsons honigleeuw' (vw v, p. 64)-

Simson,

d.i. de heilige Eligius (588-660), beschermheilige van de goudsmeden. Hi' was goudsmid in
dienst van koning Clotarius en koning Dagobert
van het Frankische rijk. Later werd hij bisschop van

Sint Eloy,

Noyon. De volksoverlevering maakte een hoefsmid
van hem. In deze legende

zou hij, om

een hoogmoe-

dig smid te beschamen, een been van een paard dat
beslagen moest worden, afgesneden hebben en later
teruggeplaatst hebben. De hoogmoedige smid, die
dit na wilde doen, ondervond dat hij niet de meester
boven de meester was.
Het verhaal wordt door M. verteld in Idee

berg bij de golf van Suez aan de Rode Zee. Op
deze berg ontving Mozes de Tien Geboden, terwijl
het yolk beneden aan de voet van de berg 'de donders en de bliksems en het geluid der bazuin en den

Sinai,

rookenden berg' zag (Exodus 2o:18).

Over Specialiteiten spreekt M. van het `wetgevend
onweer op Sinai" (vw v, p. 609). In de WoutergeschieIn

denis meentJuffrouw Laps dat het onweer op Sing

966, waar-

in Sint-Eloy zelf de hoogmoedige smid is die door
Jezus, 'die hem een duchtig lesje gaf in 't beslaan
vanpaarden' beschaamd wordt (vw vi, p.166-167).
M. schrijft de Nederlandse naam van deze heilige
niet te weten. In een noot uit 1877 tekent hij aan:
`Eligius, geloof ik' (vw vi, p. 38o).
Sint Georgius,

"Sint Joris

`door den «Heer» beschikt [was] om deJoden aan 'n
behoorlyk reglement van politie te helpen'

(vw vii,

p.167).
hoofdpersonage uit de zeemansverhalen van een Perzische kapitein uit de we
eeuw, opgenomen in de vertellingen van Duizend-eneen-nacht. Volgensm. bezocht `Sindbad de avontuurlyke zeeman uit de «Duizend-en-een Nacht
Arabische Vertellingen»' ook Sumatra, Java en Ceylon. Hi'j voegt hieraan toe:
`Of Hever, er blykt dat de schryver van de hem betref-

Sindbad de zeeman,

fende fabels, die landen kende. Sindbad komt op Su-

ook Sint Georgius, ridder uit Capadocie in
Klein-Azie die de draak versloeg, patroon van de ridders en later ook van de krijgslieden. Hi' stierf in
3
03 de marteldood onder keizer Diocletianus.
In Idee 912 schrijft M. dat het opmerkelijk is dat de
katholieken `zo oneindig veel attributen toekennen
aan diverse Heiligen', maar 'de belangen van de hogere vechtkunst aan geen van hun ondergoden hebben durven opdragen'. M. noemt al voorbeeld Sint
Joris, die slechts de persoonlijke moed vertegenwoordigt:

Sintjoris,

`Hy heeft dan ook geen aanspraak op hoger stand-

matra by zekeren vorst Maha Radjah = grote koning.

punt, daar z'n overwinning op dien draak weinig in-

maar dit woord is meer omschryving dan naam.' (noot

gewikkelde evolution vorderde. Hy hoefde 't beest

bij Idee io48a, vw vi, p. 421)

de standplaats van de controleur van Tapanoeli. Deplaats werd op 29 mei 1840 ingenomen,
waarna de rivier van Sin kel de grens werd tussen
hetgebied van het Nederlandse gouvernement en
het onafhankelijke rijk Troeman. De rivier van Sing-

Sin kel

maar dood te steken.'

Bovendien had 'SintJoris met z'n lintwurm' nauwelijks iets met strategie en tactiek te maken omdat hij
geen leer commandeerde (vw iv, p. 652-653).
In de Onafgewerkte Blaadjes schrijft Fancy dat de heiligen elkaar niet kunnen luchten of zien. Sint Joris
ligt bijv. `overhoop met Bellona [de Romeinse oor-
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logsgodin] over de juiste afmeting van poetslappen en andere strategische kwestien' (vw VII, p. 7507 51).
Sint Labre, 1748-1783, d.i. Saint Benoit Labre, Frans
karthuizer monnik, geboren bij Boulogne-sur-Mer.
Hi' bracht zijn hele levee door in zelfkastijding.
Aanvankelijk woonde hi' in het klooster La Trappe,
maar hi' vertrok later naar Rome waar hi' van aalmoezen leefde, die hi'j kreeg zonder er ooit om te
vragen. Hi' stierf aan een gezwel aan zijn benen,
t.g.v. het feit dat hi' altijd op zijn knieen lag. 'Sint
Labre, Lazre, Lapre... ik weet den naam niet recht',
bedelde voor zijn plezier, schrijft M. in Idee 808 (vw
Iv,p. 525).
Sint Laurens, (Sint Laurentius) werd in 258 als martelaar te Rome onder keizer Valerianusgeroosterd.
`Toen Laurentiusgebraden werd, vergenoegde men
zich met braden. Maar 't kwam den omstanders niet
in den zin, hem nog bovendien te verve ten dat-i
zich zo buitengewoon amuseerde op z'n rooster.
Die kwaadaardigheid is van latere vinding.' schrijft
M. naar aanleidig van de leugens die `dominees en
anderen' de wereld inbrengen (Brief aan Ds. W. Francken Az., vw I,p. 389).
In Over Specialiteiten schrijft hi' dat de 'praatspecialiteit' in de Tweede Kamer gedoemd is 'zich te laten
braden op dlken rooster': 'Hy heeft na 't afhandelen
van enig onderwerp nauwelyks den tyd zich, als St
Laurens, op z'n andere zy te leggen.' (vw v, p. 569).
In Idee584 vraagt M. zich of of het katholicisme ooit
`geheerse zou hebben `zonder schilderyen, stand- of
hangbeelden? Zonder eeuwig-jonge maagden? Zonder beeldschone naakte Sebastianen *Sint Sebastiaan] of Laurentiussen? Zonder muziek, en zonder
wierook?' (vw iv, p. 337).

Sint-Elisabethsvloed, overstroming op 18-19 november 14n, t.g.v. een doorbraak van de dijken bij Wieldrecht en Werkendam, waarbij een aantal dorpen
verdronk en de Zuidhollandse Waard onderliep.
Hierdoor ontstond de Biesbosch. De dwaasheid van
oeverbedijking ("rivierdijken) wordt door Henri de
Parville in een artikel inJoumal des Wats geillustreerd met deze overstroming, en door M. overgenomen in een aantekening bij Idee io5od (vw vi, p.
747).
Sint-Gallen, *Otfried von Weissenburg
Sint-George del Mina, (M. spelt St George d'Elmina)
haven aan de Goudkust in Opper-Guinea, sinds
1637 in Nederlandse handen. Deze haven werd door
de West-Indische Compagnie gebruikt voor het
transport van slaven naar Amerika. In 1872 werd de
haven door Nederland als onderdeel van het `Sumatra-traktaae aan Engeland verkocht, waardoor Nederland de vrije hand kreeg op Noord-Sumatra
("Atjeh). Over de eerste Atjeh-oorlog schrijft M. op 18
juli 1873 aan H. van Du se: `Na den afstand van St
George d'Elmina aan de Engelsen (...) was het twist
maken een beraamdplan! Is 't niet valsch?' (vw xvi,
p. loo).
Sint-Helena, Engels eiland in de zuidelijke helft van
de Atlantische Oceaan, bekend als ballingsoord van
Napoleon in de jaren 1815-1821.
DD. noteert in zijn memoriaal dat hi' in 1852 op Helena aankwam in opgewonden stemming, maar dat
`alles vreesselijke teleurstelling' werd: `Lugubre aanzien der klippen (...) Bevolking allerlei spreekt Engelsch - dit klinkt onaangenaam - De stad heeft een
net voorkomen, juist als uit een speeldoos'. Longwood, het huis van Napoleon, zag er ' ellendig' uit (ii
november, vw Ix,p. 284).

Sint Maarten, *Saint Martin
Sint Sebastiaan, overt 288,geb. te Narbonne, leider
van de Pretorianen, stierf als christelijk martelaar.
*Maria Stuart *Sint Laurens
Sint Teresia, (Teresa de Jesus, Teresa van Avila)15151582, Spaans kloosterzuster, hervormde de orde der
Karmelieten, stichtte vele nieuwe kloosters en
schreef over mystiek. In 1662 werd zij heilig verklaard.
In een brief aan Mimi d.d.-6 augustus 1863 meent
M. dat de uitspraak '0 arm wezen dat nooit heeft
liefgehad!' van Sint Teresia is. Hi' schrijft over deze
uitspraak:
`bat's een heerlyke opvatting van de hel. Geen vuur,
geen wormen, geen tandengeknars, geen toorn Gods,
– niets van dat alles, maar... geen liefde! Ik weet niets
van Sinte theresia dan dat woord, en ik vind dat men
gelyk heeft gehad haar te canoniseren.-' (vw xi, p. 198)

Sint-Nikolaas, parabel van-, in Idee 455 (vw ill, P221-222). Een moeder strooit op Sint-Nikolaasavond
suikergoed voor de `kleintjes
'. Een van de oudere
meisjes vertelt haar, nadat zij vernomen heeft dat de
Sint niet bestaat, voortaan mee te willen doen in het
schenken, dat meergenot oplevert dan het nemen.
Het andere meisje besluit te doen alsof ze nog in
Sint-Nikolaasgelooft, omdat dit haar anders 'het
recht tot meegrabbelen' zou kunnen ontnemen en
ze wellicht zou moeten meebetalen aan het feest.
Zoals dit berekende meisje optreedt, handelen ook
de moderne theologen en predikanten, aldus M.
*moderne theologie
Sir Charles Grandison, briefroman uit 1753 van "Samuel Richardson.
Sirih,pinang en gambir, bestanddelen die samen
met tabak en kalk 'den voor denJavaan onmisbaren
betel-pruim vormen', aldus M. in noot 24 (1881) van
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de Max Havelaar. Sirih is het blad van een rank, die
lijkt. M. vraagt zich af waarom de
op een pep
tandheelkunde zo weinig gebruik maakt van de
`zuiverende samentrekkende' werking van dit blad
(VW I, p. 324-325).

Sisera, legeraanvoerder van de koning van Kanaan (jabin), verslagen door Debora en Barak. Toen hi als
dorstige vluchteling schuilde in de tent van Jael, de
vrouw van Heber, werd hij door haar in zijn slaap
vermoord(Richteren: 4:2-24). In Idee 562 noemt M.
dezegeschiedenis als voorbeeld van `zonderlinge za' die kinderen worden bijgebracht maar die 'het
ken
onbelemmerd streven naar waarheid in den we
staan':
`Waar blyft ridderlykheid en eergevoel, als men be-

ienst te nemen. Wanneer deze echter als bediende
d
bij een boekverkoping de "Aglaja laat vallen vallen,
ziet hi' van zijn plan af. Een bezoek aan juffrouw
Sjaalman' op een achterkamer in de *Lange Leidsedwarsstraat sterkt hem in de juistheid van die beslissing (vw I, p. 53).
Later is Droogstoppel opnieuw van plan Sjaalman
aan werk te helpen, maar hi' ziet ook hier van af als
hi'j in Sjaalmans kamer een brief vindt waarin een
`bloedverwant' Sjaalmans vrouw aanraadt van haar
man te scheiden(vw I, p. 265-266; *Van Heeckeren).
"Pak van Sjaalman

Sjaalmanportret, "portretten van Multatuli z
Slachthuizen, *abattoirs

wondering vordert voor het wyf dat den dorstigen
vluchteling Sisera in haar tent lokte met melk en den
armen heiden, met al z'n ongeloof, een doorslaand bewys gaf dat hy maar al te gelovig was geweest in het
aannemen van häärgastvryheid, door hem met een
pin door de slapen vast te nagelen aan den grond?' (vw
Iv, p. 323)

Sit ut est, aut non sit, (Lat. het zij of moet zijn zoals
het is, anders zou het niet zijn) Gezegde dat M. in
Over vryen arbeid toepast op de katholieke kerk en op
het stelsel van het Nederlandsgezag in Indie (vw ii,
p. 266-269).

Sixtus V0521-1590, paus van 1585 tot 159o. Als Felice
Peretti uit Ancona werkte hi' in zijn jeugd in het
boerenbedrijf. Hi' klom op tot vicaris-generaal van
de Franciscanen en bracht orde en tucht in Rome,

Slatius, Henricus-, 1558-1623, remonstrants predikant te Bleiswijk, was betrokken bij de samenzwering tegen prins Maurits. Hi' vluchtte maar werd te
Roldegegrepen. Hi' werd in 's-Gravenhage onthoofd. M. noemt het schavot te Den Haag in een
noot bij Idee 92.0 als getuigenis van de `bloedige rol'
die 'die fraaie dordtse Synode' gespeeld heeft (vw Iv,
p . 716).

Slavernij, Edn van de opstellen uit het "pak van Sjaalman luidt: 'Over de slaverny in Europa.' Droogstoppel voegt hieraan toe: `Wat hy hier mee bedoelt,
begryp ik niet.' (vw 1, p. 4o). In Idee 451 gaat M. op de
betekenis hiervan in. Hi' betoogt dat een slaaf nog
geldswaarde heeft, terwijl een Nederlandse arbeider
daarentegen van generlei waarde is:
`Hoe, die zwarte slaverny was zo afschuwelyk, hebt gy

door reorganisatie van de Curie. Hi' liet de bouw

[de `heren filanthropeni gezegd... dat verkopen en ko-

van de

koepel van de Sint Pieter uitvoeren.
In Pruisen en Nederland schrijft M. dat de Duitse keur-

P en van mensen streed tegen uw gevoel, wyl de koopwaar werdgelykgesteld met paarden, kalveren of

vorsten er wel voor zorgden dat 'hun opperhoofd in

ander vee... engy ziet het koelbloedig aan, dat in

naam, een opperhoofd in de daad' was. Bij Sixtusv

land, in 't land der

vergisten zij zich echter, toen zij hem paus kroon-

ten ver beneden dat vee staan? Het stuitte u nooit, dat

den(vw iv, p. 27). *Montesquieu

de eigenaar van een kalf waarde ontvangt voor z'n
beest, en dat in

Sjaallong, (Fr. chile long=lange sjaal) Indiase kashmir-shawl, van zacht geitewol en in fraaie, gekleurde patronen geweven, was in de eerste helft van de
negentiende eeuw, vooral in Frankrijk, zeer populair als huwelijksgeschenk. De prijs lie hierdoor
enorm op (tot wel £ 3oo of ff 12.000). De kostbare
sjaal werd vaak in een speciaal hiervoor ontworpen
luxe doos bewaard. Mevrouw Droogstoppel, zo vertelt haar man trots, had een sjaallong van f 9z,- (Max
Havelaar, vw 1,p.16).

ons
witte slaverny, uw eigen landgeno-

uw land niemand eigenaar zou willen

wezen van een mens, dan onder schadeloosstelling
voor den last van 't bezit? Het hindert u niet dat een

bate was of is, en uw arme landgeschade? Het kalf plus, de mens minus?' (vw iii, p.

neger of koebeest
noot

116-117)
Hi' vervolgt:
`De zwarte slaverny

was inderdaad een gruwel, maar...

ze was openlyk, oprecht, frank. En: de slaaf werd bechermd door de wet. Wie beschermt den witten slaaf?
s
Wie verzacht ofgeneest den 'canker van de blanke slaverny? Ook dat is een

Sjaalman, bijnaam van het personage Max Havelaar
de Max Havelaar. Deze naam
in

werd door
"Droogstoppel bedacht omdat Havelaar in p lasts
van een tehoorlyken' winterjas alleen een 'soon
van sjaal over den schouder had' (vwi, p. 23).
Droogstoppel is aanvankelijk van plan Sjaalman in

gruwel, filanthropen, en een

gruwel met toebehoren van huichelary en valsheid.
De invoering energereglementeerde slaverny, met verplichting aan den kant des meesters, om z'n eigendom behoorlyk te onderhouden, zou voor menig
Nederlands werkman een weldaad wezen... als ze bestaan kon.' (vw III, p.118-119)
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SLEESWIJK — SLOTERING

In Menado heeft M. rond 1850, met eigen geld en
doorgebruik van zijn positie als secretaris, een slavenfamilie vrijgekocht (vw ix, p. 95-96).
In de Max Havelaar kan Tine begrip opbrengen voor
deze `te vergedreven vrygevigheid' (vw I, p. 98-99).
*Nias

Sleeswijk, werd in 1386 verenigd met Holstein. Beide
hertogdommen kwamen in 1460 onder Deense heerschappij. Van 1848 tot 185o woedde de Sleeswijker
Opstand, ondersteund door Pruisen. In 1864 werd
Sleeswijk-Holstein door de Pruisen op Denemarken
veroverd, in 1866 werd het een nieuweprovincie van
Pruisen(volgens de Vrede van Wenen van 3o oktober 1864). Bij de Vrede van Praag (23 en 3o augustus
1866) werd bepaald dat Noord-Sleeswijk weer aan
Denemarken zou toekomen wanneer de meerderheid van de bevolking dit wenste.
Prinses Da mar zal Sleeswijk niet terugvorderen
voor Denemarken, schrijft M. in Pruisen en Nederland
(vw iv, p. 17). Ook de genoemde volksstemming zal
nooitplaatsvinden, voorspelt hij (Pruisen en Nederland, vw iv, P . 34-35) . Inderdaad werd deze ver
den
n In
Vanzij
'
ting op ii oktober 1877 opgeheven.
Rijn'-bijdrage van 7 december 1867 schrijft M. dat
`een Mainzer blad' zich sceptisch had uitgesproken
over de Pruisische intenties(vw xv, P. 541-543). In
1918 werd Noord-Sleeswijk bij Denemarken gevoegd.

art y, en toch enigszins acht slaan op de publieke
P
zaak, verneem ik dat de qnieuw aangekomene» grote
verdiensten heeft. Nu vraag ik hoe 't komt, dat die verdiensten niet voorlang reeds ten nutte van het algemeen zyn aangewend, daar de man toch niet meer
jong is? (...) Hy is geweest: griffier der Staten van Gelderland. Is 't niet jammer, dat men iemand die thans
geacht wordt op de hoogte te staan van 't onderkoningschap van Insulinde, op de hoogte dus van de belangrykste
ik dat
betrekking in den staat...is 't niet jammer, vraag ik,
die man isgebruikt tot het maken van de processenverbaal der zittingen van de Gelderse Staten. Dat men
dien man heeft belast met het opschryven der redekavelingen van anderen? Daartoe was ik te goed, lang
voor ik u kende. Die man moet byzonder nederig zyn.
...) Maar, zeggen ze, hy is niet alleen griffier geweest.
(
Hy is concessionaris geweest van een spoorweg, die er
niet geweest is, en daarna werd hy ter schadeloosstelling benoemd tot president van den raad van toezicht
over spoorwegen, die er tot heden toe niet geweest zyn.
De slotsom is: dat hy eigenlyk niets geweest is.' (vw II, p.
93-94)

Blijkens de correspondentie met "Schook, heeft M.
via hem inzage gekregen in twee particuliere brieven van Sloet van Beele, waarin deze m.gelijk gaf in
diens beschrijving van de Indische toestanden (cf.
brief van M. aan Tine d.d. 7 april 1862, vw x, p. 621).
Pogingen om deze brieven openbaar te maken, faalden(cf. brief van M. aan W. Wintgens, 5-6 december
1862, vw x, p. 708; Nog-eens: vry arbeid, vw v, p. 388).

Sleutels, parabel van de-, in Idee 958 (vw vi, p. 154-155). Op een eiland, waar de bewoners al sedert eeu-

wengeen sloten meer hadden, arriveerde op zekere
dag een reiziger met een bos sleutels. De bevolking
wist hier niet mee om te gaan.
Zolang de Nederlanders geen sloten hebben `waarop dramatische – en andere! – litteratuur passen
moet', zolang `zal een smid 'n oorspronkelyken
sleutel kunnen leveren op uw kunstgevoel'.

J
Sloet van de Beele, Ludolf A..W.,
baron-0806.189o, vanaf 1847 griffier van de Staten van Gelderland en van 1861 tot 1866gouverneur-generaal van
Indie. Hi' was de uitvoerder van de liberale beginselen. Onder zijn bewind kwam er een einde aan de
gouvermentsteelt van indigo, peper, kaneel en cochenille, hij verzachtte de lijfstraffen en stelde de regel dat nooit meer dan 1/5 van de velden voor de
suikergebruikt mocht worden. Hi' was daarnaast
onderzoeker van oude rechtsbronnen, waarover hij
veelpubliceerde. Zijn hoofdwerk is het Oorkondeboek
van Gelre en Zutfen (1872-1876). Op latere leeftijd
schreef hij ook veel over folklore.
In de Minnebrieven drift M. de spot met de nieuwe
gouverneur-generaal, zonder diens naam te noemen(in de herdruk van 1875 vermeldt hij in een
noot wel diens naam, vw II,p. 163):
`Edn ding echter heeft my byzonder getroffen. Van de
weinigen die niet schynen te behoren tot een politieke

Slokkan, (Mal. slokan=sloot, greppel). In Vian de
stemgerechtigden van het kiesdistrikt Tiel' spreekt
M. van een slokkan-proces (vw I, P. 442; ook vw x, Pip).

Slotering, personage uit de Max Havelaar. *C.E.P. Carolus, DD. ' s voorganger als assistent-resident in Lebak, stond hiervoor model. Hi'j overleed twee
maanden voor DD.' s komst. Vol ens zijn weduwe
was hij te Parang-Koedjang vergiftigd. Van mevrouw Slotering hoort Max Havelaar dat haar man
kort nadat hij het middagmaal bij de demang gebruikt had, ziek was thuisgebracht en enige uren later was overleden (Max Havelaar, vw I, p. 258).
Vol ens een brief van een ongenoemde inwoner van
Serang in de NRC van 3o januari 1861 (vw x, p. 389391) was Carolus ziek geweest en had hij onder behandeling gestaan van dokter *Bensen te Serang.
Deze had hem overgebracht naar het Militaire Hospitaal aldaar, waar hij drie uur na zijn aankomst
was overleden. Dit was dus niet enkele uren na zijn
terugkomst uit Parang Koedjang, maar enkele dagen later. De doodsoorzaak was een vergiftiging,
maar een leverkwaal. Het bericht in de NRC wordt
door M. vermeld in een noot uit 1875. M. veronderstelt dat Bensen deze briefgeschreven heeft (vw I, p.
364). "Boutmij
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Sluis, In noot 140 (1881; vw I, p. 356) van de Max Havelaar schrijft M. dat het woord sluis in Amsterdam gebruikt worth voor een stenen brug. Deze betekenis
vermeldt Van Dale(1872) ook.

Slijmering, personage uit de Max Havelaar, waarvoor
resident *Brest van Kempen model stond. Slijmering kreeg zijn naam vanwege zijn bijzonder langzame, slome manier van spreken: `zyn vry grote
ma ere neus' verveelde zich 'op dat gelaat (...), omdat er zo weinig op voorviel' (vw 1, p. 77).
`Hy sprak namelyk op een toon, alsof achter elk woord
eenpunt stond, of zelfs een lang rustteken, en ik kan
de ruimte russen zyn woorden niet beter vergelyken
dan by de stilte die er volgt op het «amen» na een lang
gebed in de kerk, hetwelk zoals ieder weet, een sein is
dat men den tyd heeft tot hoesten of neussnuiten. (...)
Hetpubliek der hoofdplaats Serang (...) noemde zyn
es prekken oslymerig.» Ik vind dit woord niet zeer
g
smaakvol, maar moet erkennen dat het de hoofdeigenschap van des residents welsprekendheid vry juist uitdrukte.' (vw I, p. 78-79)
Een voorbeeld van zo'n tesprek' met Slijmering:
`-Dat is te veelgevergd! Nietwaar, resident?/-De heer
Adipati. Is. Zeer./-Goed, maar er is een grens./-Yverig,
sleepte de resident achterna.' (vw i, p. 85)

SLUIS — SMIT

Smeren, in de betekenis van omkopen. M. gaat in een
noot bij Over Specialiteiten in op het mogelijk gebrek
aan integriteit, zowel bij de kiezers als bij de tekozenen'. Wie verzekert ons, vraagt hi' zich af, `dat de
producten der stembus en de voten in de Kamer niet
betaald worden door 't Buitenland?'. In een staatsstuk uit de tijd van De Witt had hi' namelijk de mededeling gevonden dat het wenselijk was dat
degenen met invloed op het Engels parlement `gesmeerd' werden:
`Meent men nu in de wys waarop ten onzent wordt uitgemaakt wie waardig is de Natie te vertegenwoordigen, verzekerd te zyn tegen 't gevaar dat onze
hollandse... heren, zich «smeren» laten zodra 'n vyand of mededinger daarin z'n belang ziet? Wie zegt
ons of de afstand der kust van Guinee, in ruil waarvan
ons de noodlottige oorlog met Atj eh op den hals werd
geworpen, geen gevolg is van zodanige smeermanoeuvre? Vol ens de tegenwoordige regeringsmethode zyn
wegeheel a la merci van de eerste de beste mogendheid
die 'n ton of wat aan 't omkopen van 'n paar Kamerleden besteden wil. Voor 'n kwart miljoen mark levert
Bismarck ons 'n ogeacht lid» die by voorkomende gelegenheid voor annexatie met Duitsland stemt. Leden
die zich tevreden houden met den slechten staat van
leger en marine kan-i goedkoper krygen, en byna te
geef.' (vw v, p. 674)

Smart, (E. slues listig, doortrapt) In Over Specialiteiten
spreekt M. van `winkeliers-smart, kramers-humbug
E. valstrik, misleiding], koopmanstrouw en verdere
nederlandse volkomenheden'(vw v, P . 495).
In een noot legt hij uit dat dit woord een Amerikanisme is `waarin de betekenis lit van 't laag-hollands betjoegdheid [betjoegd=slim, geslepenr. Een
`deftiger' vertaling hiervan zou onjuist en `onamerikaans wezen' (vw v,p. 662).

Smeer, in de betekenis van het vet van nieren en darmen, slachtafval. M. citeert in idee451 een passage
uit een verslag van de provincie Friesland van 1861.
Daarin wordt vermeld dat men verheugd is over het
feit dat de invoer van smeer van vee, dat door Nederland naar En eland werd uitgevoerd, opnieuw gegroeid was. Dit smeer is namelijk `een artikel zo
uitnemendgeschikt om bij de geringe volksklasse
hetgemis aan vlees te vergoeden'. M.'s reactie:
`Het is moeilyk by zulke mededeling niet bitter te worden. Men vraagt zich, wat de overhand heeft by die heren Gedeputeerde Staten, de domheid, de onverschilligheid, of de wreedheid? Of zou er ironie liggen in dat
verblyden over 't verruilen van vers vlees tegen oud
smeer? Zou 't een geestigheid wezen?' (vw III, p. 136)
In een van degrafschriften op de staatsman "Thorbecke schrijft hi':
`Hier lit de man die 't Staatsrecht gedoceerd heeft,/
na – stemmen geleerd heeft,/
Die 't Volk – op 'n beetje
Die 't – op 'n beetje na beparlementeerd heeft,/Die 't –
inplaats van vlees – met «weer ingevoerd smeer» besmeerd heeft' (vw vi, p.189).

Smerig papiertje, een-, In de Woutergeschiedenis
moet Wouter een `smerig papiertje' innen in de AmsterdamseJodenbuurt. M. geeft in Idee 1221 de betekenis hiervan:
Ten osmerig papienje» is 'n accept [wissel] van iemand die geen naam op de beurs heeft. Zo'n man
moge soliede zyn, eerlyk, trouw aan z'n woord, het
helpt niet. De door hem getekende stukken zyn osmewaren er dikwyls onder
rige papiertjulken
es» en dez
de remises van kleine winkeliers in de provincien.'
(vw VII, p. 40o)

Smit, Fop-,1777 – ca.1866, scheepsbouwer en stoombootondernemer te Kinderdijk. In 1842 sloot hi' met
de Rotterdamse reders een overeenkomst voor het
slepen van zeeschepen van Hellevoetsluis en Brouwershaven naar Dordrecht. Zijn broer, Cornelis
Smit, was eveneens scheepsbouwer en destijds de
grootste bouwer van houten zeilschepen in Nederland. Nadat Cornelis in 1858 was overleden, gaf Fop
diens erfgenamen financiele steun om hun schepenbezit te kunnen handhaven. In 1866 werd het bedrijf overgenomen door de zonen van Fop, Jan
(1811-1875) en Fop (1815-1892). Het bedrijf vormde de
basis voor het later bekende Smit-Tak internationaal bergingsbedrijf.
M. leerde de familie Smit kennen, toen hi'j in maart
1867, na een voordracht in Antwerpen, met de boot
van de firma Smit een tocht naar Kinderdijk maakte. Hi' woonde een feest bij de familie thuis bij,
waarover hi' op 16 januari 1868 aan Tine schrijft:
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SMIT KLEINE — SNEEK

`Nu, voor 6 of 8 dagen schreef ik een uitvoerigen brief
aan Fop Smit, die groote reeder aan den Kinderdyk by
Alblasserdam. Dat is een zeer uitgebreide familie.
Voor een jaar te Antwerpen een voordragt hebbende
ehouden, was
w ik van Antw. uit, met hun stoomboot
g
by hen geweest, (een avend en nacht) en had toen by 't
oudste lid (Fop Smit zelf is zeer bejaard overleden) tot
,5, uur snachts zitten praten. Die menschen bevielen
4
my zoo goed. Ze waren eenvoudig, verstandig en (link.
De vrouw van den oudsten zoon scheen myn Ideen
van buiten te kennen, en velen daar aan huis. Maar
daar de familie zoo groot is, kende ik hen niet uit elkaer. Ik adresseerde Fop Smit, Kinderdyk, en binnen
in: oaan den hr Smit by wien ik verleden jaar een halven nacht heb zitten praten. Confindentieel.»' (vw xii,
p. 633-634)
M. ontving enkele dagen later 3oo,- van hen (vw

xi', p. 643). In 1878 kondigde M. schriftelijk een bezoek aan bij 'de oude hr. S.'. Hi' werd niet ontvangen (cf. brief aan Mimi d.d. 2 maart 1878, vw xix, p.
241).
Smit Kleine, Frits-0845-1931, Nederlands dichter en
Zaken.
letterkundige, ambtenaar bijinnenlandse
B
Onder hetps. Piet Vluchtig publiceerde hi' Haagsche
Ho 'es (Haarlem, 1878). In 1872 richtte hi' samen met
M. Emants het tijdschrift Spar en Hulst op, en in 1875
samen met Emants en Van Santen Kolff De Banier,
dat tot eind 1880 bestond.
M. leerde hem kennen als redacteur van De Nederlandsche Spectator. In februari 1879 bezocht Smit Kleine
M. na diens lezing in Den Haag. M. noemt hem in
een brief aan Mimi d.d. zo februari 1879 "n beste
'on en' (vw xix, p. 698).
Smit Kleine was medeondertekenaar van de circulaire voor het "Huldeblijk. Bij M.'s dood schreef hij, op
verzoek van Mimi, een zeer waarderend artikel in
Die Nation (23 juli 1887: vw xxiv, p. 467-472). Het
werd in een Nederlandse vertaling gepubliceerd in
Schrijvers en Schrifturen (Haarlem, 189)1. Dit artikel,
waarin hi' het tijdperk van 1865-1885 schetst als `vervuld van de klank Multatuli's naam als van de roem
zijner werken', werd bekritiseerd door *G. Jonckbloet.
Smith, Adam-0723-179o, Engels staathuishoudkundie van liberale richting. Hi' pleitte voor eigenbelang en vrije concurrentie die z.i. tot de beste
verdeling van goederen en de hoogste welvaart leiden. Hi' publiceerde onder meer Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776). Dit is
wellicht het boek van Smith dat Havelaar in zijn bibliotheek heeft staan (Max Havelaar, vw 1, p. 137).
In de Causerieen schrijft M. dat men een `aardschudding' waarnam 'in de buurt dergrafsteden van
Adam Smith', toen "Duymaer van Twist in de Tweede Kamer over staatkundige zaken sprak (vw iv, p.
118).

Smoren, M. beklaagt zich in zijn werk talloze malen
over het doodzwijgen van zijn Ideeen en de Max Havelaar door het Nederlandse y olk in het algemeen en
"Duymaer van Twist c.s. in het bijzonder. Verder
schrijft hi' niet gesmoord te willen worden bij de
voortzetting van zijn werk. In Idee 217 schrijft hi'
hierover:
`En ik tart elke macht op welk gebied ook – in den
Staat, in de Kerk, in de huisgezinnen... overal! – ik tart
elke macht, te beletten dat myn Ideeen invloed hebben op den loop der zaken, Ik tart ieder my te smoren!'
(VW II, p. 427)
In Idee 1032. schrijft hi' dat het Nederlandse yolk
Duymaer van Twist veroorloofde 'het sein te geven,
hoe men op de goedkoopste wys den Havelaar zou
kunnen smoren'. Duymaer van Twist zweeg in de
Kamer, 'want hy was bevreesd voor den schyn van
partydigheid'; de natie `nam genoegen met dat voorwendsel om te zwygen over de hoofzaak' (vw vi, p.

3 31).

Smout, Adrianus-, 1580-1646, vanaf 1621 calvinistischpredikant te Amsterdam. Op 8 januari 1630
werd hi' we ens zijn kritiek op Costers Iphigenia, op
de Academie en op het Stadsbestuur, de stad uitgezet. Eerder al was hi' uit Rotterdam verbannen. Hi'
werd door Vondel besot
p
in de gedichten `Een Otter
in 't Bolwerck' en `Rommelpoe.
In Pruisen en Nederland haalt M. een in de uitgave van
J. van Lennep aan Vondel toegeschreven hekeldicht
aan, getiteld `Nieuwjaar voor S.' (vw Iv, p. 22). Het
zinspeelt op een onechte zoon van Smout, die in
g Smout die
Dordrecht zou zijn opgehangen: `one
sprong te kort./ Van den ladder binnen Dort'. Dit
`Vonddlische' rijmpje zou 66n van de indrukken geweest kunnen zijn, die een Pruisische Keurvorst uit
Nederland had kunnen opdoen, spot M. In een noot
uit 1867 verist M. zich, wanneer hi' beweert dat vader en zoon Smout dominees waren die beiden 'ter
ere van 't waargeloof zijn opgehangen (vw Iv, p.
92).
Sneek, Begin oktober 1868 werd door drie notabelen
engeestverwanten van M. te Sneek een oproep tot
steun aan M. verspreid (vw iii, p. 150-152). Een van
de initiatiefnemers was "J. Houwink. De oproep
werd verder ondertekend door "Bokma en H. F ennemaJr. De lezers werden uitgenodigd op 17 oktober
een vergadering bij te wonen in hotel De Wijnberg,
waarin men zou na aan hoe M. geholpen kon worden. Een dertigtal heren gaf gehoor aan de oproep
en er werd besloten om M. voor te stellen te Sneek en
elders in Friesland betaalde voordrachten te laten
houden (vw xi'', p. 161).
Op 4 november houdt M. er zijn eerste lezing en
draagt voor uit Vorstenschool, op 6 december treedt
hi'j er opnieuw op. C.W.A. baron van Haersolte deelt
mee dat M. zich op een van deze bijeenkomsten ergerde aan enkele dames die gebakjes zaten te eten.

SNEEKER - SNELLEMAN
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Hi' zou toen geroepen hebben: 'Is het niet een groot
schandaal? dames, die boven de vrucht van mijn
denken, dat ik ze bier kom aanbieden, zich bezighouden met iets van de koekenbakker' (mededeling
van 18 december 192o, vw xm, p.199). Na zijn eerste
voordracht schrijft M. aan J. Houwink – bij wie hi
logeerde – dat de `totaal-indruk' van Sneek voor
hem `zeer weldadig' was (8 november 1868, vw xm,
p. 207). De *Sneeker Courant spreekt van `een bezield
en bezielend spreker' (vw xm, p. 215).
M. koesterde(te) hoe verwachtingen van Friesland
na het succes in Sneek, waar hi j van zijn bewonderaars zelfs een gouden horloge kreeg aangeboden
(intekenlijst opgenomen in vw xi'', p. 245-246).
Hier zou, aldus schrijft hi' op 23 december aan Tine,
zelfs `een heele staatkundige omkeering' (*derde
partij) uit kunnen voortvloeien (vw mil, p. 271). Aan
Houwink en diens vrienden vraagt hi voor het volgende jaarf 4000,- te leen (3 februari 1869, vw xi'',
P33z8), waarvan een groot deel bestemd is om zijn
gezin naar Nederland te laten komen. Houwink weiert, maar stuurt hem wel f 250,- en stelt hem voor
g
ing te organiseren (cf. brief
een nationale inschrijv
van M. aan Houwink d.d. 12 februari 1869, vw xiii, p.
347). M. is teleurgesteld en schrijft Houwink dat zijn
hoop vervlogen is 'op flinke medewerking in de zaken van algemeen belang die ik zou hebben voorteslaan, en waarvan ik my zooveel had voorgesteld' (15
februari 1869, vw xi'', p. 352). In 1870 en 1871 richtte
M. zich nogmaals (tevergeefs) tot zijn kennissen uit
Sneek om financiele steun te vragen.
Naar Mimi meedeelt (Brieven ws VIII,. 218) verwerkte M. deze ervaring in de Ideeen loo4 en 1005,
waarin hi'j schrijft over `«vrienden» die me telkens
bedrogen' (vw vi, p. 274-278).

Sneeker Courant, liberaal dagblad, opgericht in
, uitgegeven door "Bokma. De krant toonde
1846,
zich een root bewonderaar van m.; herhaaldelijk
publiceerde het lovende stukken over M.'s werk en
polemieken wanneer M. in een ander blad bekritiseerd werd. Op 15 juli 1868 verdedigde de krant M.
n een anonieme aanval in de Amhemsche Courant:
tege
`In bedoeld schrijven toch, wordt weer op zoo'n echt
geniepige en kwaadaardige wijze met drek gesmeten
naar een man, die, in geestesgaven en moed zoo vdr
uitstekende boven het meerendeel zijner landgenooten, zich de onverzoenlijke haat der Droogstoppels en
de lage wraakzucht der Schmoels op den hals heeft gehaald; naar den man die de eer van Nederland heeft
willen redden, die getracht heeft ons yolk of te houden
van onrecht, knevelarij en diefstal; de man, die den
moed had

om voor datprincipe zijn toekomst en be-

staan op te offeren; diezelfde man die door Nederland
zoo schandelijk ondankbar behandeld

is.' (vw mu, p.

84-87)
M. reageerde hierop met een ingezonden stuk in dekrant, waarin hi' bedankt voor het bovengeze
noemde stuk, maar het noodzakelijk acht enkele

`misverstanden' inzake zijn houding tegenover het
liberalismerbehouders en liberalen) en tegenover
"Vrije Arbeid recht te zetten (18 juli 1868; vw xi'', p.
94-96).
Hi' geeft de krant toestemming tot publikatie van
een fragment uit het eerste bedrijf van Vorstenschool;
dit stuk wordt afgedrukt op 25 juli 1868 (vw xiii, p.
98-101). Op ii februari 1874 verschijnt in het blad een
bericht over M.'s spoorwegplan ("advertenties op
spoorkaartjes), waarin staat dat een Keulenaar M.'s
plan ten uitvoer heeft gebracht (vw xvi, p. 423). Het
blad besprak op ii november 1868 M.'s voordracht te
Sneek zeer lovend(vw my , p. 212-216). In oktober
1870 vraagt het aandacht voor de Multatuli-Commissie(vw my , p. 185-187; "Multatuli-Commissie 2).
Een week later, op 19 oktober, neemt de Sneeker Courant ook de oproep tot steun aan M. over uit het
weekblad De werkman, met daarbij de mededeling
dat men 'vanganscher harte' sympathiseerde met
deze zaak: `Zal een van Neerlandsgrootste mannen
nu nog in 't leven moeten worden gehouden door 't
penninkske van den werkman? De zoogenaamde
geestverwanten van den grooten schrijver moeten
zich schamen!'(vw )(Iv, p.197).
M. bedankt Bokma, wiens hand hi' in beide stukken
meent te herkennen (22 oktober 1870, vw my, p.
204).
In de Sneeker Courant van 28 januari 1874 verschijnt
van de hand van S.E.W. Roorda van Eysinga een artikel, waarin M. verdedigd wordt teen een aanval
van "A.B. Cohen Stuart, die M. verweten had de sociale kwestie niet te hebben opgelost (vw xiv, p. 400406).
Het is wederom de Sneeker Courant die in januari
1874 Roorda van Eysinga in de gelegenheid stelt M.
te verdedigen. Een ar
ja later komt ook *N. Braunius
Oeberius (onder het ps. Quintillianus) voor M. op in
it blad, ditmaal te gen de kritiek vanl. van Vloten
d
in diens Onkruid onder de tarwe (17 en zo november
1875, vw xviii, resp. p. 83-85 en 90-93).
Naar aanleiding van de verschijning van de Bloemlezing door Heloize, publiceert Roorda van Eysinga in
juni en augustus 1877 een reeks van Lien artikelen
over M. in de Sneeker Courant. Deze stukken werden
ook opgenomen in de (Indische) Locomotief(vw xviii,
p. 673 e.v.).

Snelleman, Johannes F.0852-1938, journalist, later
directeur van het Museum voor Land- en Volkenkunde in Rotterdam. Hi' nam in 1877-1879 deel aan
de Sumatra-expeditie o.l.v. Daniel D. Veth. Op 23 augustus 1883 trouwde hi' met josephina H. Dupont,
de dochter van een vriendin van Lina de Haas-Ha("j.H. de Haas). Via haar was Snelleman reeds in
nau
1882 in contact gekomen met M. en Mimi. Hi' stuurde M. het verslag van bovengenoemde expeditie, dat
hij samen met C.H. Cornelissen en A.L. van Hasselt
onder de titel Midden-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra, uitgerust door het Aarddjkskundig Ge-
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nootschap (2 dln., Leiden 1882 had gepubliceerd. Verder zond hi' M. zijn eierbroedmachine, waarmee hi'
tevergeefs had getracht een zekere toekomst op te
bouwen. Op 23 oktober 1882 bedankt M. hem voor
degeschenken; Mimi zal proberen de eierbroedmachine aan depraat te krijgen (vw xxn, p. 423-426).
Vanaf die datum stond Snelleman in correspondentie met M. op wiens sympatie hi' kon rekenen.
Snoek, Andries-, 1766-1829, vooraanstaand toneelspeler, vanaf 1795 werkzaam te Amsterdam. Hi'
opende op 12 september 1795 aldaar de Nationale
Schouwburg met het stuk C. Mucius Cordus of de Verlossing van Rome 0794) van Rhijnvis Feith. M. schrijft
in Idee 118o dat men beweert dat Napoleon zeer in253)
genomen was met ' onzen Snoek' (vw vii, p. 253).
*Kean
Socialisme, Op 15 augustus 1886 gaat M. in een brief
aan H.C. Muller uitgebreid in op het socialisme:
`Nee, socialist ben ik niet! Ik kan 't program van die
art y niet onderschryven, en dit is jammer voor my
p
misschien, voor hen lets zekerder. Wel heb ik sympathie met den wrevel der ontevredenen, d.i. dien gevoel
ik met hen. Maar ik beweer dat ze zich vergissen, zoowel in 't aanwyzen van den vyand die te keer moet
wordengegaan als in de middelen die ze aanwenden.
(...) Meen niet dat ik by 't afkeuren der taktiek van de
ontevredenen, zoetemelkpapachtige zachtheid predik. (...) ja, als ik de macht had gekregen waarnaar ik
uit bestwilgestreefd heb, zou ik honderde koppen
hebben laten vallen. Misschien duizenden. (...) De socialisten – dat malle: «de» Er zyn er geen twee die aan
`tzelfde lyntje trekken! – staan nog minder dan andere
St/kundige partyen op de hoogte om de onmisbaarheid intezien van 't leerstuk der onfeilbaarheid. (...)
juist andersom dan de eisch is, meenen ze hun doel en wêlk doel! – te bereiken door versplintering van
kracht, door aan Jan en alleman 't recht toetekennen
van meepraten -«meestemmen» heet het, geloof ik, in 't
jargon van den dag – door intelligentie, taktiek, geestkracht, kennis van zaken, oordeel, alles wat tot bestemmen en bereiken van 'n groot doel noodig is,
aantelengen met het lang nat van vergaderingen, babbelclubs, debatgeklets en dergelyke verlammende gewone(of huis-) oefeningen van beroerdheid. Bah! (...)
Niet alleen dat ik niet Socialist ben, ik ben anti-socialist (vw 'am, p. 651-653; cf. zijn eerdere brieven hierover aan Muller d.d. 8 januari en 25 november 1884,
vw xxiii, resp. p. 28-33 en p. 241-243).
Op 27 oktober 1882 schrijft hi' M.J. de Witt Hamer:
`Neen, ik begryp inderdaad niet, op welke manier de
socialisten willen bereiken wat my voorkomt het desideratum[Lat. gewenste doel] van alle wysbegeerte te
moeten zyn: verhooging der som van het genot.'
Hi' vraagt verder waar hi' een omschrijving van het
streven van de socialisten kan vinden, want: 'Maroc
[*Marx] doet in frazen, a l'instar [Fr. naar het voorbeeld] van 't volkje dat-i bestrydt. In de uitdrukkin-

g
en «het Kapitaal» «de arbeider» struikel ik steeds
over de onderhaalde lidwoorden.' (vw XXII, P. 431).
Ook in Idee916 (vw Iv, p. 656) wijst hi' het socialisme af. Via een dagbladadvertentie d.d. 12 november
1886 verklaart hi' de meningen der sociaal-democraten in hoofdzaak onjuist te achten (*advertenties 5.).
socialist
noemen in partijdanAl wilde M. zich
politieke zin, zoals hi' evenmin liberaal of behoudendgenoemd wenste te worden, socialistische
gedachten had hi' voor zijn tijd wel. Het is dan ook
niet vreemd, dat de socialisten hem wel degelijk als
eengeestverwant beschouwden. Hi' ijverde bijvoorbeeld voor de verbetering van de positie van de arbeider("begroting *Huisman "Ris), ho ere salarissen voor onderwijzers en de verbetering van de positie van de "vrouw. *anarchist *Domela Nieuwenhuis
"palingoproer "regering "welzijn des yolks
469-399 v.Chr., beroemd Grieks wijsgeer,
wiens ideeen bekend zijn geworden door zijn leerlinen Plato en Xenophon. Hi' werd veroordeeld tot
het drinken van degifbeker vanwege zijn gebrek
aan eerbied jegens de goden en het bederven van de
jeugd. In de Max Havelaar wordt hi' genoemd om
het leed dat hi'j ondervonden moet hebben:
`Men stelle zich Sokrates voor – niet als hy den gifbeker ledigt, want ik bedoel hier de ondervinding van
hetgemoed, en niet welke uit uiterlyke omstandighedengeboren wordt – hoe bitter bedroefd zyn ziel
moet geweest zyn, toen hy die het goede en ware
zocht, zich hoorde noemen «een bederver der jeugd
en een verachter der goden.»' (vw 1, p. 83)
Evenals Jezus en de meeste leiders van de Franse
revolutie heeft Socratesgeleden omdat ze niet geloofden in het 'geloof der maatschappij'. Tat oonfatsoenlyke» is de klip waarop de meeste novateurs
gestrand zyn', aldus M. in een brief aan H. van Duyse d.d. 18 februari 1869 (vw xiii, p. 363-364). In Idee
868 schrijft M. over 'de vaak huichelachtige aanhaling van den deun ohoe meer ik weet, hoe meer ik
inzie niets te weten»', waardoor Socrates' klacht
wordt misbruikt(vw iv, p. 588-589; cf. Idee 96, vw
II,p. 331). Stoffel gebruikt in de Wouter geschiedenis zijn "k Weet niks op 't ogenblik' zonder 'de minste Socratische hovaardy' (Idee 391, vw II, p. 572).
Wanneer de Schager Courant m. beschuldigt van onkunde, is ergeen sprake van de `algemeen-menselyke onwetendheid als die waarover Sokrates
klaagde', spot hi' in Idee 962 (vw vi, p. 158). In Idee
269 prijst hi' de `Socratische manier' aan als leermethode. Om te overtuigen moet men niet zijn eigen
redenering in een ander trachten 'over te gieten',
maar `wel trachten zulke indrukken mee te delen,
als kans aanbieden dat de hoorder zelf zich voelt opgewekt tot denken en besluiten' (vw ii, p. 465).
In Idee310 haalt M. cynisch een passage uit Plutarchus' verslag van de Socrates-veroordeling aan,
waarin deze wees op `wat-i gedaan had':
`Dät was de vraag niet, o Sokrates! Ge hadt moeten

Socrates,
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zeggen: ik ben liberaal... of behoudend - al naar de
wind woei -ge hadt behoren te spreken van uw geloof,
- ouwerwets of modieus, naar 't uitkwam, alweer - ge
had iets moeten vertellen vanprincipes en stellingen volgens de eisen van den dag, altoos - zie, dat was uw
fout!' (vw p. 500-501)
Na het teleurstellende "Huldeblijk, schrijft M. op 27
november 1882 aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch:
`De eenige voldoening die my dat «Huldeblyk» geleverd heeft, werd me verschaft door geloovers. In eenie goddienende kranten of tydschriften werd ik
g
vereerd met de verzekering dat ik God onttroond en
de jeugd bedorven had. (als Sokrates alzoo.) Ik mag 't
kompliment niet aannemen. Maar tegenover de lauwheid myner «vrienden» doet me die erkentenis van teenstanders nogal plezier.' (vw
p. 473)
g
*Alcibiades

Soendalanden, dit zijn de westelijke residentien van
Java: Bantam, Batavia, de Preanger, Krawang en een
deel van Cheribon, legt uit in de Max Havelaar (vw
I,p. no). Hij schrijft verder dat de bevolking in kleding, volksaard en taal evenveel verschilt van de rest
vanJava als een Engelsman van een Hollander. In de
Max Havelaar is de djaksa tijdens de *Toes rack tot
de Hoofden van Lebak anders(opzichtiger) gekleed
dan de overige aanwezigen; hi' was namelijk een
javaan en geen Soedanees (noot 63 uit 1884 vw p.
333).

Soeploodsoproer, ter sprake gebracht in Idee 707
(vw Ix 437) . Relletjes bij de gerechtelijke verkoping van huisraad van huiseigenaren, die weigerden
de achterstallige personele "belasting van hun huurders te voldoen. Hierbij ging de soeploods aan de
Herenmarkt, vlakbij DD. ' s toenmalige adres aan de
Haarlemmerdijk te Amsterdam, waarin de goederen opgeslagen stonden, in vlammen op. Dit gebeurde in de avond van3 li
ju1835, en niet, zoals M.
meent, in 1836 of 1837. Eerder die dag werden de ruiten van de belastingontvanger Blom van Assendelft
ingegooid. De door M. abusievelijk genoemde Deutz
van Assendelft is wellicht ingegeven door een
naamsverwisseling met wethouder jhr. H.J. Deutz
van Assendelft. Deze wethouder was een der weinige op die dag aanwezige gemeentebestuurders; gaf
leiding aan het neerslaan van het oproer.
(Lit. P. van 't Veer, Het Leven van Multatuli,197 9, p. 4142; J.Z. Kannegieter, Het belastingoproer in Amsterdam
1835. 3zste jaarboek van het Genootschap Amsterlodamum, 1922?, p. 249-313)

Soest, G.H. van-, redacteur van het dagblad De Indier,
dat van 1850 tot 1862 verscheen en werd uitgegeven
in Zaltbommel. Van Soest werkte later ook mee aan
Het Tijdschrift voorNederlandsch-Indict. Van zijn hand. is
depublikatie Geschiedenis van het Cultuurstelsel (Rotterdam, 1869-1871).
M. schrijft op 22 februari 1861 aan Tine dat hi' `v.S.,

SOENDALANDEN — SOLITAIRSPEL

den redacteur van de Indier'gesproken had. Die
had hemgezegd dat hi' zich niets moest aantrekken
van de kritiek van "H.J. Lion en een zekere B.H. op
zijn schildering van Brest van Kempen:
`Hij zeide: al ware de heer Brest van Kempen wit als
sneeuw, dat zou toch niet wegnemen dat gij u alleen
behoeft te verantwoorden over de waarheid uwer
schildering der indische residenten als type, en die
type blijft bestaan.' (vw x, p. 399-400)
In 1882 was Van Soest dal van de ondertekenaars
van het "Huldeblijk.

Soetan Adam, broer van de "Jang di Pertoean van
Mandheling. In de Max Havelaar wordt gesuggereerd dat hi' *Si Pamaga had omgekocht om de Toeankoe van Natal, dienspleegvader Soetan Salim en
de controleur te vermoorden (vw p. i8o e.v.). In de
stukken over deze zaak komt zijn naam niet voor,
bedoeld is waarschijnlijk Soetan di Langiet.

Soetan Salim, dal van de belangrijkste hoofden van
Natal, lee vader van de Toeankoe van Natal, vi'
and van de lang di Pertoean. Generaal *Michiels
stuurde hem op 15 februari 1843 als balling naar
Java. Zowel *Van Meerten, DD. ' s voor an te Natal, als DD. zelf hadden eengoede verhouding met
hem. Vlak na DD. ' S aankomst te Natal kwam Soetan
Salim in degelegenheid om hem een dienst te bewijzen. Eengoudsmid had namelijk Salims gouden
knopen in onderpand gegeven aan de bekendste
woekeraar engeldschieter van Natal, de Europese
fuselier *Spiess. DD. beschouwde dit als heling en beboette Spiess metf 25,-.
Michiels wilde met de Batakse hoofden uit het achterland op goede voet blijven, omdat hi' in hen een
machtige bondgenoot zag op Noord-Sumatra. Wellicht heeftjuist ook het nauwe contact dat DD. met
Soetan Salim(en ook met de Atjeher datoe Keteh, de
vader van *Si Oepi Keteh) onderhield, hem in oppositiegebracht teen
Michiels (P. van 't Veer, Het leven
g
van Multatuli,1979, p. 129-130).
In de Max Havelaar vertelt Havelaar aan Duclari en
Verbrugge, dat hi' Soetan Salim te Tjiandjoer (Tjanin de Preanger Regentschappen, heeft bezocht
'or in
(vw 1, p.184). Aan Tine schrijft DD. op 27 november
1845 vanuit Poerwakarta dat hi' over Tjiandjoer
naar Parakan Salak zal reizen, omdat een `Inlandsch
hoofd van Sumatra daargebannen is om voorgewendepolitieke redenen':
`Het is een oud man die op Natal alle dagen bij mij aan
huis kwam, en ik stel er belang in hem weder te zien.
Drie jaar geleden brat
g
ik hem met gewapend yolk
naar de stoomboot. Hij schreide, en vraagde mij voor
zijne vrouw en kinderen te zorgen, hetgeen ik zoo
oed mogelijk gedaan heb. Hoe toevallig dat ik hem
g
p.
nu aan deze zijde van de linie wederzie.' (vw
556)

Solitairspel, door Droogstoppel meegenomen naar

SOLFERINO — SOPHIA'S

het voorleeskransje bij de Rosemeyers, om zich niet
te hoeven vervelen als daar de giefdesgeschiedenis
van Saidjah' wordt voorgedragen (Max Havelaar, vw
I,p. 232). W.F. Hermans geeft in zijn editie van de
Max Havelaar (1987, p. 427) een diagram van de `triolet'. Droogstoppel vond het spel in de kinderkamer
(vw i,p. 226); M. had zelf ook een bord in huis, het
bevindt zich thans in het Multatuli-Museum (afb. in
AtteJongstra, De Multatulianen, 1985, p. 164).
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machtig rij,
k dat geleidelijk onder de macht van de
v.o.c.gebracht werd. In Over vgen arbeid beweert M.
dat de voorlaatste keizer van Solo na deJava-oorlog
van 1826-1831 gevangen genomen en vervolgens afgezet en verbannen werd, `omdat hy... gebeden had
op de graven zyner voorvaderen, zonder permissie
van den resident te Soerakarta...' (vw ii, p. 212).

wat anders uitzien, maar nu wil ik de zaak met hem
niet brusqueeren en kom toch totgeen resultaat. (...)
Van Son speelt met duizenden en dat moet ik aanzien.
(...) Ik moet dien van Son bewonderen. Hi' is jong, los,
vrolijk, speelt met geld als het voor honden, paarden
of meiden is, is in alles overigens fideel en gemakkelijk, maar zoodra komt het niet op het punt van zijn
belang in zaken, of hij is degeslepenheid zelve.' (vw
Ix, p. 661-662)
Op to november schrijft hij nog lovend aan Tine
over de omgeving,
het huis en zelfs de overname
van meubels e.d.(vw ix, p. 665-666). Op i6 november heeft hij nog steeds hoop: hij maakt visites bij de
`kleine beau monde' enprobeert zich 'Nen vu' te
maken (brief aan Tine, vw ix,p. 670). Het ma alles
niet baten. Op 15 april 1857 vermeldt de Javasche Courant DD. op de list van naar Europa vertrekkende
personen (vw ix,p. 675).
(Lit. P. van 't Veer, Het leven van Multatuli,1979, p.
385-391)

Soelo-eilanden, M. spelt Solo-eilanden) gelegen tus-

Sonnenberg, ruIne van een oud kasteel van de graven

Solferino, "Magenta
Solo, vorstendom op Java, oorspronkelijk een zeer

sen Mindanao (door M. Magindanao gespeld) en Borneo, berucht `zeeroversnese. De sultan van de
Soelo-eilanden verzocht volgens de 'Van den Rijn'bijdrage van 29 december 1866 (vw xi, p. 784) het
protectoraat van de Pruisische koning. M. vermeldt
dit ook in een noot bij Pruisen en Nederland (vw iv, p.
95). In de Max Havelaar worden de sultan van de Soelo-eilanden, de Illanezen op Magindanao 'en eigenlyk (...) ille vorsten en volken op dat grote eiland'
verantwoordelijkgesteld voor de zeeroverij in de archi el en niet "Atjeh (vw
10; cf. Max Havelaar ,
P 340;
ed. A. Kets-Vree, 1992, dl. ii, p. 96).

Sommelsdijk, Heer van-, "Aerssen Francois van
Son, Van-, eigenaar van de rijstpelmolen, die DD.
graag van hem had willen kopen in het najaar van
1856. Na zijn vertrek uit Lebak kon DD. in Batavia
geen werk vinden. Hi' had vernomen dat er mogelijkheden zouden liggen in het pachten of kopen
van een rijstpelmolen. Daar kon blijkbaar goed
aan verdiend worden. Eind oktober vertrok DD.
naar de Preanger. De eigenaar van de molen vroeg
170.000. Van Son voelde er niets voor om DD. krediet tegeven maar stelde de beslissing hierover
steeds uit. DD. ging denken dat zijn vrienden of familie Van Son misschien voor hemgewaarschuwd
hadden. Op 6 november 1856 schrijft hij Tine:
`Het is jammer dat hij niet tot eene decisie te bewegen
is, want ik vind de zaak heel liefgelegen 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 gij hier zoudt wonen. Wij zouden hier zoo ongegeneerd en eenvoudig
kunnen leven. Alles is nu zeer moeijelijk. Als het met
van Son afgesprongen was, moest ik in godsnaam naar

van Nassau, noordoostelijk buiten Wiesbaden, halverwege de we naar Rambach. De gerestaureerde
toren was via een trap van 116 treden te beklimmen.
De Sonnenberg wordt beschreven in het tweede
hoofdstuk van de Millioenen-studien, getiteld `Staccata, de auteur en andere ruInes'(vw v, p. 17 e.v.). Hierin brengt de schrijver voor het eerst sinds veertien
jaar een bezoek aan de gerestaureerde ruIne. In het
derde hoofdstuk, getiteld `Onder de grond', bekijkt
hij de toren. Dan wil hij vertrekken:
`Maar juist toen ik, weergekeerd op de eerste verdieping, myn voet wilde zetten op 't aangeplakt bordes,
riep Fancy my terug. Ze lichtte het valluik op – handiger dan de pOrtjeh, voorzeker! – wees met de ene hand
naar de donkere diepte, greep met de andere my fors
aan, en smeet me er in. In de diepte, o belangstellende
lezer, maakte ik een aanvang met de Millioenenstudien, waarvan ik u de resultaten wil mededelen.' (vw
v, P. 35-36)
In de diepte bevinden zich de "gnomen en Meester
Adolf, van wie hij leert over staat- en staathuishoudkunde, alles over `alles in alles' en de kansberekeningen van de roulette.
(Lit. B.P.M. Dongelmans, `an wandeling met Multatuli', in: Over Multatuli,1988, nr. zo, p. 5-13; een tekening van de Sonnenberg door Carel Vosmaer is
opgenomen in No Maas, De literaire wereld van Carel
V osmaer, 's-Gravenhage, 1989, p.115)

Sophia's reize van Memel naar Saksen, (Amsterdam, 1779-1788) Nederlandse vertaling van Sophiens
Reise von Memel nach Sachsen (1774-1776) van Johann
Timotheus Hermes(1738-1821). Wouter las dit zeer
populaire boek in de leesbibliotheek van "Motto,
Handel & Cie en vond 'Sophia's oneindige reis' veel
te kort (Idee 1o94, VW vii, p. 48). Mimi schrijft op 16
apri11876 dat M. het boek voor de tweede keer leest,
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`en metgroote belangstelling' (vw xviii, Ix 340). De
elf delen bevinden zich thans in de collectie van het
Multatuli-Museum.
Sophie F.M. van Wurttemberg, koningin der Nederlanden, 1818-1877, gehuwd met Willem III. Zij
interesseerde zich zeer voor cultuur en wetenschapP en. Van haar hand verscheen anoniem het artikel
`Les derniers Stuarts. Impressions et pensees d'une
reine' (Revue des deux mondes, jrg. 9,1875, p. 481-509).
M. hoopt op haar bescherming bij zijn hulp aan
*Laura Ernst. In maart 1863 vertrekt M. naar Den
Haag, waar hij met haar 'in aanraking' is geweest,
maar `zy schynt myn sans gene niet te kunnen velen,
ofwel niet te durven'(brief aan Mimi d.d. 17 maart
1863, vw xi, p. io6). Wat dat contact precies heeft ingehouden, is niet bekend. M. heeft het in een brief
aan Mimi d.d. zo maart 1863, over een heel oppervlakkige relatie (vw xi, p.115). *Huis ten Bosch
(
Lit. H.H.J.de Leeuwe, `Douwes Dekker, Willem iii
en koningin Sophie', in: Over Multatuli, 1986, nr. 17,
p. 1-27)
Spa, badplaats in de Belgische provincie Luik, met
een internationaal bekende speelbank. Gedurende
zijn verlof in 1853-1855 heeft DD. hier aan de speelbank veel geld verloren. Wellicht was dit een reden
om bij broer Pieter geld te vragen (vw ix, p. 293294). Rond 14 juli 1860 reisde DD. van Brussel naar
Spa, om daar opnieuw zijn fortuin te beproeven. Hi'
logeerde er in het etablissement 'Au Sultan', waar
hij, volgens Mimi (Brieven ws iv, p. 83), eerder dat
jaar al korte tijd met Tine en de kinderen verblijf gehouden had. Op 15 juli 186o schrijft hij Tine dat hij
al zijn geld verloren heeft. Hi' vraagt haar geld te
sturen, zodat hij het nogmaals kan proberen. Hi'
heeft ditgeld uiteindelijk niet nodig omdat hij met
andergeleend geld het bedrag dat hij verloren had,
teruggewonnen heeft. Omstreeks zo juli reist hij
echter weer even arm als toen hij aankwam, terug
naar Amsterdam (brieven aan Tine van juli 1860, vw
x,p. 274-276).
Spamer, Franz Otto-,1829-1886, stichtte in 1847 de
uitgeverij Otto Spamer te Leipzig. In mei 1881 verzocht *Taco de Beer M. om een levensbericht voor
Spamers Illustriertes Konservations-Lexikon der Gegenwart (Leipzig, 1881-1882). De Beer publiceerde M.'s
bittere antwoord uiteindelijk in de *Portefeuille van
25 juni 1881 (vw xxi, Ix 347-35 1). Het slot van M.'s
antwoord luidt:
`Zeg aan Spamer dat ik in Indie my verzet heb tegen
geweldenarij, en dat de dankbare Natie me daarvoor
met schatten beloond heeft. Maar vertel er niet bij, om
godswil niet, dat 'n zeer enkele mij voor die moedige
plichtsbetrachting heeft uitgescholden, zwart gemaakt, 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 Ha-
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velaars pogingen en offer iets goeds hebben tot stand
gebracht voor 't mishandeld Insulinde. Het tegendeel
is waar. Volgens de laatste berichten is «Lebak een woesteny .» Zoo zeggen de Indische couranten, en Nederland, uit die berichten alweder – ten overvloede
waarlijk! – de overtuiging puttende dat Havelaars
streven een rechtmatigen grond had, heeft zichgehaast, mij als nationaal huldeblyk nog eenige millioenen optedringen. Ik zal ze gebruiken om Sekretarissen te bezoldigen en, m'n nuttelooze pen voorgoed
wegwerpende, aan m'n vijanden 't voorwendsel te ontnemen mij voor 'n fabrikant van boeken uittemaken.
Zeg dat aan Spamer.'

Speelbank, oefende rote aantrekkingskracht uit op
M. Aanvankelijk was hij van mening dat er een systeem bedacht kon worden om te winnen ("roulette
"Homburg "Spa).
De Mainzer Beobachter houdt op 15 januari 1867 de inwoners van *Wiesbaden voor dat zij een root gedeelte van hun achtbaarheid (welvaart) `moeten
putten uit het verkeer, dat de speelbank in het leven
roe t' (vw xi', p. 38). Op 25 februari 1867 herhaalt de
Mainzer Beobachter zijn verdediging van de speelbank
(vw xi',p. 93). Later betoogde M. dat de speelbank
volmaakt eerlijk werkt, maar dat men met geen enkel stelsel winnen kan ("Millioenen-studien).
Spelling, In Idee io64 betoogt M.:
`E enheid van spelling, gelykvormigheid in de toekenning der geslachten, heeft met wezenlyke taalstudie
niets te maken. Die zaakjes konden even goed op hoog
bevel door 'n kommies van 't Ministerie worden vastgesteld, als door 'n zogenaamden taalkenner. Op weinig uitzonderingen na, hebben we hier met louter
conventie te doen, met luim zelfs, en – erger nog! –
dikwyls met leugen.' (vw vi, p. 665)

Om aan te geven met welke nietigheden *Weiland
en *Siegenbeek, *De Vries en *Te Winkel zich bezighielden, drukt hij onder meer een brief of van 'den
Taalkundigen Heere "Joh: Hilarides, Taalmeester
Der Latynsche Schoole te Bolswerd' over de nieuwe
uitgave van "Jonctys' Roseliins oochies en 'heedendaagsche pedantsche Taalbedervers' (1712).
Al in de allereerste Ideeen doet hij enkele korte uitspraken over taal en spelling. In Idee 47 schrijft hij
bijv.: 'Ik durf nog niet schryven «Hollans» maar er
zal een tyd komen dat ik het durf.' (vw ii, p. 319).
Toch blijft hij concessies doen aan de an bare spelling. In 1872 voegt hij aan dit Idee toe:
`De tyd waarin we «mens» en ohollans» (zonder
staart) mogen schryven, is gekomen en – wat my betreft – reeds voorby. By correctie dezer uitgave veroorloof ik me weinig afwykingen. Ik heb zeer veel op de
tegenwoordige spelling aan te merken, maar indien ik
alles veranderde wat me niet goed voorkomt, zou myn
werk er vreemd uitzien. Dit vreemde zou misschien
sommigen afschrikken, en daaraan mag ik de verspreiding myner Ideeen niet opofferen. Dus: vroolyk... god-
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betert! Maar onderprotest! Waarom niet eens-voor-al
de klinkers die een lettergreep sluiten, ontlast van die
gekke verdubbeling? Zyn we er ongelukkiger om, dat
we sedert eeen halve eeuw,jaren en uren met den a en
den u schryven?' (vw II, p. 671-672)
In een noot (1872) bij Idee 62 schrijft het dat het
vreemd zou staan om in woorden als bed en brood
de d te vervangen door een t. Daarom kiest hij ook
hier voor degebruikelijke spelling (vw ii, p. 672).
`Spellingsregelaars' worden door hem vaak aangevallen, ook schoolmeesters moeten het ontgelden.
Immers, Vat zou er worden van de schoolmeestery,
als we flinkweg schreven zoals 'n beschaafd mens
spreekt?' (Idee 341, VW II, p. 518). Bij de vijfde uitgave
van de eerste bundel Ideeen let hij verantwoording
af van degekozen spelling:
Vat de spelling betreft, ik heb ditmaal, niet zonder tegenzin, nagenoeg de mode van den dag gevolgd niet
omdat ik den minsten eerbied voel voor de taalkennis
der personen die heden-ten-dage zo goed als officieel
belast schynen met de bearbeiding van dat veld, doch
om niet het oog des lezers af te stoten door vreemdheid van spelling. De sop zou de kool niet waard zyn.
Ik neem deze gelegenheid te baat voor de opmerking
dat ik vroeger, waar ik van degewone spelling afweek,
geenszins bedoelde een voorbeeld vangoede schryfwys te geven, doch alleen wil de aantonen dat men
ook buiten de alleenzaligmakende methode der vakmannen van den dag, iets kon voortbrengen dat het lezen waard was. Toch zou 't me zeer lief zyn, eens tyd
te vinden, onze taal tot 'n gezet onderwerp van studie
te maken, of liever — want dit deed ik reeds sedert m'n
kindsheid — bruikbare spelregels voor te slaan.' (1872,
vw II, p. 664-665)
De spelling De Vries en Te Winkel bevalt hem evenmin als het `schoolmeesters g geknutsel' van Siegenbeek. Het `stelsel' is onpraktisch, betoogt hij (vw ii,
p. 665).
In het naschrift bij de tweede druk van de derde
bundel Ideeen voegt hij toe de hele zaak van ondergeschikt belang te vinden. Het zou beter zijn het juk
van onze hedendaagse `nederlandse-taalmannen'
van zich af te schudden(1874, vw iv, p. 678). In Over
Specialiteiten schrijft hij over spellingshervorming:
`Hoe dit zy, we schikken ons in: vroolykheid, en zien
met minachting neer op onze groot-ouwelui die 'n tyd
lang ogen en zo schreven. Thans vind ik die spelling zo
gek niet, maar toen ik kind was,gruwde ik van z'n verregaande onkunde. Huiverend vroeg ik mezelf hoe
men tegelykertyd grootvader en zo dom kon wezen?
Een schryver die een levenloos voorwerp hy of zy noemde, inplaats van dezelve, was in myn tyd 'n ondeftige
knoeier dien ik met al de kracht myner schooljongensrechtzinnigheid «verachtede».'(vw v, p. 588)
*schandaal *Sickingen
Spencer, Herbert-0820-1903, Engels filosoof en socioloog, publiceerde in 185o zijn Social statistics; introduceerde de term evolutie voor Darwin. In 186o
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kondigde hij in een prospectus aan dat hij een groot
werk zougaan publiceren over ethiek, biologie, sociologie en psychologie. Dit werd A system of synthetic
philosophy, waarvan het eerste deel, getiteld First principles in 1862 verscheen. Zijn werk was van grote invloed op de sociale wetenschap. Verdere publikaties
tijdens M.'s leven waren onder meer Essays on education (1861) en The man versus the state (1884).
M. noemt Spencer herhaaldelijk samen met "Von
Hartmann en *Taine als schrijvers die 'in de mode'
zij,
n d.w.z. veel geciteerd worden ("Stuart Mill). In
een noot bij Idee 1175 noemt hij Spencer en Taine
`de citeerstokpaardjes du jour' (vw vn, p. 335). Op 3
september 1886 schrijft hij aan C. Vosmaer:
`Met verbazing zag ik dezer dagen dat de schryver van
'n ingezonden stuk in 't oVaderland» me wel eensgeliefde aantehalen. Hy had zeker z'n Spencer uitgeleend.' (vw xxiii, p. 707)
Speyk, Jan Carel Josephus van-0802-1831, Amsterdamse weesjongen die opklom tot zee-officier. Hi'
liet tijdens de Belgische Opstand voor Antwerpen
zijn schip in de lucht vliegen.
Grote,goede daden worden altijd door een persoon
en nooit door `eene vereeniging' ondernomen, betoogt M. in een brief aan Klaas Ris d.d. 18 februari
1867. Als voorbeeld hiervan noemt hij Van Speyk
(vw xi',. 82).
In een noot bij Idee 527 wijst hij op een volklied uit
de jaren 183o waarin, `nadat met zekere minachting
op antieke heldendadengewezen was', het volgende refrein voorkwam:
`Van Speijk deed meer, hij offerde zijn leven,/Hij stierf
met roem voor Vorst en Vaderland!' (vw III, p. 431)
M. schrijft dat hij rote eerbied voor Van Speyk
heeft. Hi' vraagt zich af of Nederland zo'n offer
waard was. In Pruisen en Nederland komt hij tot de
conclusie dat de natie Van Speyk gebruikt heeft om
geestdrift op te wekken, waarna men hem vergat
(vw iv,p. 8o). "D'Assas *Beeloo "goudmaker *Hodges

Spiess, Johan-, geb. 1803, fuselier van het Nederlands-Indische leer te Natal, volgens DD. een woekeraar engeldschieter, die bij zijn praktijken hulp
kreeg van een javaanse njai. In december 1842 beboette DD. in zijn functie als controleur, Spiess met
1 25,- we ens heling ("Soetan Salim). Aan hem vroeg
DD. op 18 juli 1843f 5000,- te leen om zijn kastekort
aan te zuiveren ("Natal). Spiess vroeg een paar dagen
bedenktijd en weigerde toen. Voor *Van de Ven, die
het kastekort onderzocht, le de hij op 14 oktober
1843 een verklaring af inzake DD. ' s optreden (vw
viii,p. 337).

Spinola, Ambrioso, markies de Los Balbazes-,
1569-1630, Spaans generaal. In 1602 kwam hij naar
Nederland met de opdracht van Philips in om een
expeditie naar En eland voor te bereiden. Tijdens
de Tachtigjarige Oorlog was hij de tegenstander van
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Maurits van Nassau. In 1629 werd hi' gouverneur
van Milaan en vocht daar met de Fransen tegen
Mantua. *Maurits van Nassau

SPINOZA — SPOHR

dicteert een werk met de titel 'Humanitas', dat echter niet voltooid wordt(Atte Jongstra, De Multatulianen,1985, p.114-117). "S.F.W. Roorda van Eysinga

Spitzbube, (D. kwajongen; M. spelt Spitsbube) In de
Millioenen-studien lezen we: 'In elke vesting zyn vervan joodse afkomst, pantheist en rationalist. Hi'
raders, en ieder le er heeft z'n Spitsbuben en treinwerd we ens zijn als atheistisch beschouwde gevolk.'(vw v, p. 39). In een aantekening hierbij legt
schriften uit de kerk verbannen. Hi'j was de eerste
M. uit dat Spitsjongens door de ridders vooruit werwijsgeer die een gesloten wijsgerig stelsel verkondengezonden om `aan de eerste woede van den vydi de. Tot zijn latere volgelingen behoorde *J. van
andgeofferd te worden'. De trein, 'de nasleep van
Vloten, die M.'s aandacht op hem vestigde. In juni
een le ger in de middeleeuwen,' 'was samengesteld
1864 krijgt hi' van Van Vloten een en ander van Spiuit bedelaars, monniken, publieke vrouwen, rovers
noza te lezen(vw xi, p. 323). Op 19 juni schrijft hi'
en lykschenders'. De `spitsboeven waren niet veel beVan Vloten over Spinoza onder meer:
ter' (VW v, p. 305).
qk heb Spinoza zeer lief, maar – maar – och ik ben jaloers! Wat 'n rust! Wat 'n loisir om te arbeiden! Als ik
dat bedenk vind ik dat-i weinig heeft uitgevoerd. En is Splitvezel, Dominee-, In de leesbibliotheek waar
Wouter de *Glorioso leende, staat de bundel
't niet een beetje 'n fout van hem dat hy (ter bekorting,
gebonden preken van `Dominee Splitvezel' in ongeik weet wel, maar 't verlokt tot wanbegrip) telkens het
stoorde rust op de bovenste plank (Idee 362, vw H,
woord «God» g
ebruikt? Stel dat Santa Clara likdoorns
geneest (ik wou dat het waar was want ik heb er veel
P5529). In Idee 194 schrijft M.: `waar is de wet die u
dwingt uw kroost te laten chloroformiseren door
last van) ma g dan de pedicure die pleisters geeft in
Dominee Splitvezel? Dat doen de zeden.' (vw ii, p.
plaats van die heilige, die pleisters Santa Clara noemen?
Is dat niet 'n deurtje openzetten voor hen die de heili4 09).
e Clara willen laten voort-fungeren. Franchement, ik
g
Spohr, Louis, (1784-1859), Duits vioolvirtuoos en
eloof dat Spinoza niet van god of was! In een noot
g
componist, vanaf 1822 Hofkapelmeister aan het hof
zegt gy omen weet wat hy hieronder verstaat.» Nu ik
van de keurvorst van Hessen-Kassel. In 1848 raakte
vind hierendaargod aangehaald op 'n wyze die ik niet
hi' in on evade bij het hof we ens liberale' politiekan verklaren dan door te denken aan een persoon, een
ke voorkeur. In 1857 werd hi' gepensioneerd. In
wezen. Gy noemt Spinoza een ddOrdenker. 1k geloof U in
Idee 1269 wordt hi' als een `ouden schraal-gepensiodien zin, dat hy den moed en eerlykheid bezat om niet
neerden, meer dan half blinden kapelmeestee opgeterugtedeinzen voor eenige conclusie. Maar clOOrdenvoerd, diegewoon was `alle avonden in 'n zeer
ken in betekenis van denken tot den laasten slotsom toe, gebescheiden hoekje van 't orkest 'n slaapje te doen.'
loof ik niet dat hy gedaan heeft. Ik beweer dat hy
Tit armzalig buitenkansje werd hem later door de
daartoe te vroeg gestorven is.' (vw xi, P . 334-335)
keurvorst ontzegd' voegt M. er in een voetnoot aan
Hi' schrijft verder dat hi' bij Spinoza `eene eigenaartoe.(vw vii, p. 603).
digheid in uitdrukking' aantreft, die hi' ook bij
zichzelf vindt: `Soms is dit letter) k, overal waar i
beelden gebruike; M. voelt zich 'van Spinoza's fami- Spohr, Wilhelm,1868/9-1959, stond in levendige correspondentie met Mimi. Hi' vertaalde een groot aanlie' (vw xi, p. 335-336). In deze brief vertelt hi' verder
tal werken van M. in het Duits, te weten:
dat hi' naar de 'houtmarke (Lange Houtgracht,
1899: Multatuli. Auswahl aus seinen Werken in U ebersetwaar Spinoza woonde van 1641-1656) gelopen is, en
zung aus dem Holkindischen, eingeleitet lurch eine Characzich heeft voorgenomen ook in Den Haag 'ter
teristik seines Lebens, seiner PersOnlichkeit und seines
beevaare te aan `naar de huizen waar hy woonde'.
Schaffens (Minden; ze druk 19o2);
(VW XI, p. 336).
190o: Max Havelaar (Minden; 3e druk 1903);
In Idee 482 (vw HI, p. 23o) noemt M. hem onder de
19oo: Liebesbriefe (d.i. Minnebrieven; Minden; ze druk
grote denkers en verwijst naar Van Vlotens biografie
19o2);
(1862).
In
een
voetnoot
bij
dit
Idee
Baruch d'Espinoza
19oo: Millionenstudien (Minden; ze druk 1903);
hi' echter of Spinoza een `doordenkee
y
bett
1901 F iirstenschule, Schauspiel in fiinf Aufziige (Minden);
was(vw III, p. 415).
1901-1902: Die Abenteuer des Kleinen Walther (z dln.,
(Lit. A.L. Constandse, `Multatuli en Spinoza', in de
Minden); 1905: Frauenbrevier (bloemlezing; Frankreeks Geschriften van het Multatuli-Genootschap, nr. 15,
furt am Main);
Amsterdam, )977)
1906: Multatuli-Briefe (z dln., Frankfurt am Main)
*Stromer
Spiritisme, In het tijdschrift Het Eeuwige Leven (jrg. 3,
(Lit. Rend Vanrusselt, `De correspondentie tussen
1887, nr. 7) schrijft dominee Huet dat M.'s geest onMimi en Wilhelm Spohe, in: Over Multatuli,1984,
langs verschenen is. M. zou te kennen hebben gegenr. 13, p. 64-74)
ven dat atheistische ideeen niet juist waren. Ook in
1898 laat de geest van M. van zich horen. De geest

Spinoza, Baruch de-0632-1677, Nederlands filosoof

SPOORKAARTJES — STAATHUISHOUDKUNDE

Spoorkaartjes, advertenties op-, * advertenties op
spoorkaartjes
Spoorwegen, In de Minnebrieven schrij ft M. dat de
spoorwegen gebouwd werden van `gestolen geld',
nl. uit de *batige saldo's van de Indische begroting:
`Koopt, gy, die spoorwegen bouwt van gestolen geld,
en tot betaling den bestolene bedwelmt met opium,
Evangelic en jenever!' (vw II, p. 22)
"Rijnspoorwegmaatschappij "Bredius
Spot, 'De vromen maken 'n god, takelen die bespottelyk toe, en als 'k dan spot met die bespottelykheid, ze
gen ze dat ik iets heiligs aantast.', schrijft M. in Idee
373 (vw ii, P . 540). In Idee 395 betoogt hi':
`Spot met zogenaamd «heilige» zaken, bewyst niets tegen die zaken, maar wekt de tragen op, en geeft den
vreesachtigen moed: tot nadenken over de vraag: of
die zaken wel heilig zyn? Dit is veel gewonnen, want
dan is de tyd daar tot eenvoudige redenering, en de
conclusie ligt niet ver... ja, ze wordt dan meestal «een
peer uit eigen tuin».' (vw II, p. 594)
Hi' verwijst in dit Idee naar Idee 269, waarin hi' uitlet bij 'peer uit eigen tuin' geeft. Bij het overbrengen van onze gedachten moet men `niet zozeer 'n
redenering voortzettten tot die slotsom toe', maar
trachten de toehoorder zelf tot denken aan te zetten. Peren uit eigen tuin smaken immers altijd het
beste (vw II,p. 465).
Op 1 apri11878 schrijft M. aan D.J. Korteweg dat hi'
een voordracht zal houden over een al eerder door
hem behandeld onderwerp, namelijk `spotvormen'.
Hi' geeft een korte inhoud, bijv.: `schoolmeestery:
spotvormen van wysbegeerte', `verzen: id id van
poezie' (vw xix, p. 414). De aantekeningen van de lezing volgen in vw xix, p. 415-418.
Spreekwoorden, Idee 281 luidt: `Spreekwoorden bevatten de wysheid der volkeren. Eilieve, waarom makenprofessors een spreekwoorden?' (vw ii, P. 478).
In het volgende Idee uit M. de klacht, dat de meeste
spreekwoorden afkomstig zijn uit een beroep of bedrijf, en dat er maar weinig spreekwoorden zijn
`van kansel of katheder':
`Komaan, hoog-geleerden en zeer-geleerden, lever
eens wat volkeren-wysheid aan 't Volk dat uw wysheid
in huur heeft en betaalt! Salomo versmaadde 't niet.
Confucius niet. Solon, Thales, Bias, Chilo, Pittacus, Periander, Cleobulus... die alien versmaadden 't niet...
En Jezus versmaadde 't niet! Komaan, zeer- en hooggeleerden, komaan!' (vw i i,P . 479)
Sprokkelvrouwtje, het-, de arme vrouw uit Idee
492, die hout sprokkelde, terwijl de schrijver met
Fancy op een bank buiten Haarlem zat. De schrijver
gooide een muntstuk op de grond en riep haar toe
dat hi' dacht dat daar geld lag. Zij antwoordde:
`Nou... as je dat docht, had je 't zelf wel opgeraapt!'
en sprokkelde zonder omkijken verder. `Toen nam
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ik 'tgeldstukjen, en bracht het haar, en was bedroefd dat die oude vrouw zo weinig goede mensen
had ontmoet in haar lang Leven.' (vw in, p. 236-237).
Sprookjes, drie parabelen in de Minnebri even (vw II, p.
103-114), die betrekking hebben op de (reacties op)
Max Havelaar. Dezeparabelen handelen over `een
impressario die sujetten zocht' ("publiek), over Nederland en Indie("Chresos "Beotie) en de kruisiging
("Kruissprook).
Staat, "contagium *contributie *staatkunde
Staathuishoudkunde, In Idee362 spot M.:
`Myn moeder klaagde over duurte van levensmiddelen en brandstof. 't Moet dus geweest zyn voor de ontdekking der staathuishoudkunde. Onze meid was
getrouwd met den barbiersknecht die maar den been
had. «Dat was zo zuinig, meende de ziel, om 't schoeisel.» Daaruit zou men nu weer besluiten, dat de staathuishoudkunde wel uitgevonden was.' (vw ii, p. 525)
In oktober 1864 hield hi' voor het Internationaal
Congres te Amsterdam ("congres 1) een lezing over
de vraag `Welken invloed de staathuishoudkunde
had uitgeoefend, en moest uitoefenen, op het bestuur van kolonien?'. In Idee534 schrijft hi' zich
nietgoed meer te kunnen herinneren wat hi' op dit
congres gezegd heeft. Wel weet hi' nog dat hi' Nederland een roofstaat noemde en dat hi' gezegd
heeft dat Nederland zich, wat betreft de kolonien,
`met staathuishoudkunde al zo weinig bemoeit als
de Dey van Algiers voor 183o'. Zijn woorden brachten een storm teweeg; hi' werd telkens onderbroken
door `error en gejuich':
`Gemor van de Hollanders die gaarne meezuigen aan
«den afgestroopten tepel van de Insulindse koe»,
maar boos worden als men hun in tegenwoordigheid van
vreemden dat zuigen verwyt. Gejuich van de vreemdelingen, die er schik in hadden, de gemene kramery
van 'n troep gewapende dpiciers tentoongesteld te zin
in 't paleis van hun Koning. Hoe dit zy, er was veel beweging. Ik durf verklaren dat die dag de meest levendige
dag was van 't Congres, en dat myn acte van beschuldiging het saillante punt uitmaakte der geschiedenis
van dien dag.' (vw III, p. 366)
Vervolgens geeft hi' ten bewijze van die rumoer enkele uittreksels van de verslagen hierover in de Brusseise L'Office de Publicite en L'Independance Beige (vw in,
p. 366-368). Ook geeft hi' de bespreking uit de Annales de l'Association intemationalepour le progres des sciences sociales, troisieme session, Congres d'Amsterdam (vw
III, p. 368-373).
In een noot uit 1872 tekent M. aan dat er sindsdien
niets verbeterd is ten aanzien van de Indischepolitick. De Kamer heeft zich alleen beziggehouden met
`Duitenplaatjes rduitenplaterij], Vryen-Arbeid
["Vrije Arbeid], Consignatie, Kadaster, Agrarische
Wet, Hervorming van 't bestuur in de Preanger' (vw
III,. 44o).
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Staatkunde, In zijn betoog tegen de staatsman "Thor-

welig opschietende lelykheid' (vw v, p. 24). Zij is de
laag-bij-de-grondse personificatie van *Logos, die

becke schrijft M. in Idee 296:

`Nock ik, noch de natie, hebben lets te maken met uw
staatkundige principes. Er moet gehandeld worden.
...) Uw staatkundige principes? Ziehier myn principes,
(
zonder staatkunde. Ikgeloof niet aan staatkunde. 't Is
'n woord, niets dan een woord. Myn principes dan,
zyn: dat men geen Nederlandse onderdanen mag laten doodslaan of wegvoeren door zeerovers, en dat het
onbillyk is, den Javaan te laten omkomen van honger,
in 'n land zoryk als't zyne. Dat zyn myn principes. 'k
Heb nog een paar dozyn van die soort, en alle even eenvoudig.' (vw II, P. 491)
Ook in Idee985 schrijft M. g een definitie van het be-

Maar
de Natie
'
moetgewaarschuwd worden teen de onkunde van

grip staatkunde te kunnen geven.

door een onverstoorbare stroom logische gevolgtrekkingen tot de conclusie komt: 'Omelett,
Schwarzbrot, Schinken, alles zweimal. Bier... drei
Flaschen. Sie

bezahlen...' (vw v,p. 2z).

Stael-Holstein-Necker, Anna L.G. barones de-,
1766-1817, Frans schrijfster. Vanaf1794 hield zij een
toonaangevende politieke en literaire salon in Parijs. In 1803 werd zij, als tegenstandster van Napole-

Lettres sur les
ouvrages et le caractere deJ. J. Rousseau (1788), De l'influence despassions sur le bonheur des individus et des nations
(1796) en de romans D el p ine (18oz) en Corinne, ou
l'Italie( 1807). "vrouw, positie van de
on, verbannen. Zij schreef onder meer:

de meergeoefende fabrikanten van «staatkundige
Staes, Jozef-, 1828-1903, geb. te Antwerpen, Vlaams

artikelen»(vw vi, p. 223).

dichter en letterkundige, aanvankelijk werkzaam in
Staatsbetrekking, In Idee 115 schrijft M.: 'Als ge met

een sigarenfabriek, vanaf1857 redacteur van het

uw zoon overlegt welk beroep hy zal kiezen, let dan

Handelsblad van Antwerpen. In 1880 verscheen zijn

goed op of hy yverig is, want de graad van z'n yver

artikel `Schrijvers en Navolgers'

moet bepalen of hy geschikt is voor 'n staatsbetrekking of voor 'n byzonder beroep.'. Is de zoon in

P- 31; vw XX, P . 340-343), waarin hi' betoogt dat de
stof voor *Vorstenschool ontleend is aan het verhaal

kwestie ijverig, dan raadt M. hem een staatsbetrek-

`Grain de sable' van Michel

king af:

Vie 't Land dient en yverig is, staat zyn meerderen in
den weg. Het pas de die [Fr. geen ijver] van *Talleyrand
[Talleyrand-Perigord] wordt nooit gezegd door een industrieel. En, als de Gouverneur-Generaal van Indie
een bierbrouwer waregeweest, dat is: als de ellendige
knoeieryen, die daar aan de orde van den dag zyn, invloed hadden gehad op zyn eigen belangen, dan ware Havelaar omhangen met zoveel ridderorden als er
kunnen worden bedacht door den meest dankbaren
van alle bierbrouwers.' (vw ii, p. 337)

(De Vlaamsche School,

Masson (Contes de l' Atelier,1838). M. schreef zelf op 14 november 1867 – hi'
werkt dan aan *Vorstenschool – dat hi' de intrige ont-

leent aan 'een verhaaltje dat ik in myn jeugd las (van
Michel Masson)' (vw xii,p. 489).

Multatuli. Het drama en het toneel, Amsterdam,1950,p. in)

(Lit. H.H.J. de Leeuwe,

Stamkart, Johannes A.-, CDr. Stamkart') 1829-1887,
doctor in de letteren,publiceerde in

Leven van Hunne Majesteiten

1874-1875 Het
3 dln.).

(Willem', II en iii,

Stamkart riep in 1860 M.'s steun in voor een arm
gezin. Dit was voor M. de aanleiding tot het schrij-

Staatskunstemaker, Vie niet werkt zal niet eten,
zie 'n staatskunstemaker. En hy beschreef z'n politieke loopbaan.' (Wee 479, vw HI, p.

228).

ven van zijn

Minnebrieven. Hi' leendef 400,- van zijn

uit ever "F.C. Giinst, om het gezin te helpen, en
schreef ter 'terugbetaling' (brief aan Tine d.d. 12
juni 1861 vw x, P . 474) zijn

Staccata, personage uit de

Millioenen-studien, de juf-

Minnebri even, die hi' op-

droeg aan 'den Heer ...... Doctor in de Letteren'. Op

frouw die op de "Sonnenberg de vreemdelingen

de eerste bladzijden wordt Stamkarts bezoek be-

rondleidde, waarschijnlijk genoemd naar het Itali-

schreven, echter zonder Stamkarts naam te noe-

aanse staccato, een aanwijzing voor het notenschrift

men: `Zyn rok was kaal, maar dat scheen hy niet

in de muziek, waarbij geen verbindingen tussen no-

te weten. Wie denkt aan eigen rok, by zoveel

ten wordengemaakt, figuurlijk gebruikt voor een

ellende van anderen? (...) Zyn rok dan was kaal, en

wijze van spreken waarbij de klanken niet met el-

hy klopte aan de deur... Hy had zo vaak geklopt aan

kaar verbonden worden.

andere deuren, maar altyd zonder baat! Zou 't nu

Staccata wordt beschreven in het tweede hoofdstuk,

lukken,

getiteld `Staccata, de auteur en andere rifines' (vw v,

blijkt dat M. aanvankelijk van plan was in de op-

De schrijver bewondert haar om de 'eenP
voudige menniste [meniste=doopsgezinde] vast-

dracht wel de naam Stamkart tegebruiken. Deze

heid' waarmee zij de studenten tot betalen som-

er volgens afspraak met de uit ever zelf iets bij zou

meerde. Zijn eerste ontmoeting met haar was niet

schrijven (16 juni 1861, vw x, P- 474) . Dit laatste is

nu?' (vw II, p. 11). Uit een brief aan Giinst

had hem echter verzocht dit niet te doen omdat hi'

interessant: 'Ik had haar niet eens verleid, iets dat ik

echter, ook volgens Mimi (Brieven v, p.

anders by zulke gelegenheid terstond doe. Mis-

gebeurd.

104), nooit

schien had ik kiespyn of zoiets, in den zomer van

Stamkart bleek verloofd te zijn met een dochter uit

'54' (vw v, p. 22). Verder spreekt hi' van `Staccata's

het noodlijdende gezin. Tot M.'s verbazing en woe-
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de blijkt dit zijn '"ontbijtstertje' te zijn (mededeling
van Mimi, vw x, P . 47 0). Hi' is bedrogen.

Standbeeld, In Idee590 schrijft M.:
`Moet dan ten eeuwigen dage de arbeid van heden, beloond worden met standbeelden in de toekomst? Is
het aan zekere lieden niet vergund te leven ... voor ze
dood zyn?' (vw Iv, P. 342)
M. kreeg verschillende standbeelden na zijn dood
(*borstbeeld 1-5), ondanks zijn verzoek aan het na eslacht in Idee305 om 'de gelden die 't zal willen byeenbrengen voor myn standbeeld, te gebruiken tot
'n beloning voor 't beste: «Historisch-Kritisch onderzoek naar de wyze, waarop de Goddienende Nederlandse natie zich heeft vrygepleit van de
beschuldiging die Multatuli tegen haar inbracht,
toen-i 't woordje «dus» plaatste tussen Nederlandse
heldendeugd en verwoeste dorpen.' (vw ii, p. 497498).

Standsverschil, Tine Meek in november 1845 een gevoelige snaar van DD. te taken met haar vraag om informatie naar zijn familie. Hi' antwoordt haar:
6 ... zoudtgijwel gelooven, dat dat onderscheid in
stand (dat werkelijk bestaat) [nl. tussen hem en een
baronesse] mij hindert, dat ik er mij dikwijls verdrietig over maak? (...) Uw adel hindert mij volstrekt niet,
ik wenschte, datgij gravin waart, – ik houd veel van
adel, ik heb er een soort van eerbied voor, wat men ook
over degelijkheid zeggen moge, maar er is een ander
verschil van stand, wat mij altijd drukte, het is de
kloof tusschen den steedsch en koopmanstrots en den
nederigen burgerman, – tusschen den man, die op
den beurs zijn pilaar heeft en den man die zijn patroon bij de pilaar moet opzoeken' (vw viii, p. 532).
Hi' haalt hierna een herinnering uit zijn jeugd op,
jn van zijn vriendje *Abraham
in het bijzi
toen hi'j,
des Amorie van der HoevenJr., moest bekennen
slechts `op den Haarlemmerdijk' te wonen. Na `den
baasgespeeld te hebben over adel van allerlei soort'
had hi'j nog altijd last van `die valsche schaamte in
wëerwil van alle bedenkingen' die daarover bij hem
bestonden (vw viii,. 533).
In zijn werken wordt overdreven standsbesef door
M. vaak besot. Verschillen tussen mensen zijn er,
maar, betoogt hi' in Idee 451, dit wettigt niet de afscheiding van standen `zoals we die waarnemen in
onze maatschappy, en die belachelyk wezen zou, als
degevolgen niet zo treurig waren' (VW III, p. 9o). In
een nootgeeft hi' enkele voorbeelden die, aldus beVlaamse lezers zullen verbazen.
tootg
hij,de
vooral
Het derde voorbeeld luidt:
`Zeker makelaar te Amsterdam verklaarde my eens, in
het heetst van den zomer, dat hy zo gaarne een lichten
strooien hoed zou dragen, doch dat die vrypostigheid
hem zeer kwalyk zou worden genomen door heren patroons. De man durfde het niet doen. Zo'n verregaande emancipatie zou hem zyn te staan gekomen op 't
verlies van z'n broodwinning!' (vw m, p. 391)

In Pruisen en Nederland schrijft hi':
`Is ergens ter wereld het bespottelyk verschil van
stand(meestal gebaseerd op volstrekt niets) in zo verderfelyke maat aanwezig als by ons? (...) Wat betekenen voorts allerlei microscopische afscheidingen
tussengroot- en middelhandelaar, tussen kantoor en
winkel, tussen 't wonen «op» de X-gracht of in de Zstraat? Want niet alleen tussen zogenaamd hoog en zoenaamd laag heeft men scheidsmuren opgericht;
g
elke klasse is verdeeld in onderklassen, en deze weer
in afdelingen, zo fyn onderscheiden door nietig verschil, dat het sterkste oog van den geduldigsten opmerker daarvan schemert, en men eindelyk tot de
slotsom zou komen dat het nederlandse y olk verdeeld
is in zoveel standen als het familien bevat.' (vw iv, p.
74-75)

In V orstenschool (tweede bedrijf) bespot M. het standsverschil in het zgn. `Uilenlied':
`Want de eerste-n-uil van myn geslacht...oewoe./Is op
een kerkmuurgrootgebracht...oewoe./M'n dochtertje
is dus van natuur/Te fyn voor uilen uit een schuur...
oewoe.' (vw vi, P. 43)
Droogstoppel hecht daarentegen wel waarde aan
het standsverschil. Op zekere dag vraagt Havelaars
zoontje hem waarom hi' zijn moeder juffrouw'
noemt engeen `mevrouw'. Hi' antwoordt:
`Nu ben ik makelaar in koffie – Last & Co, Lauriergracht No. 37 – we zyn met ons dertienen op 't kantoor, en als ik Stern meereken, die geen salaris
ontvangt, zyn er veertien. Welnu, myn vrouw is: juffrouw, en moest ik nu tegen dat mens: mevrouw zegging toch niet! leder moet in zyn stand
en? Dating
g
blyven, en wat meer is, gister hadden de deurwaarders
den boel weggehaald. Ik vond m'n: juffrouw dus wel,
en bleef er by.' (Max Havelaar, vw 1, p. 52)
In een brief aanJ.N. van Hall d.d. 27 december 1875
herinnert M. zich de overdreven deftige `toon' in
zijn ouderlijk milieu:
`myn familie was van stand nog iets beneden 't middelmatige (...) en nooit ontmoette ik ergens ter-wereld
deftiger toon, zelfs niet by adel, hoogen adel en prinsen,jazelfs by orthodoxe professoren in theologie of
parvenus van 3 geslachten her. (...) de beschryving der
deftigheid waarin ik werd opgebracht, zou me te ver
leiden.' (vw xvm, p. 159)
Hi ' geeft hierna enkele voorbeelden van die `toon'.
"Pennewip

Stanley, lord-, "Derby, Edward G. Stanley
Starckenborg van Straten, Barend Willem van-,
1833-1901, assuradeur-koopman, gehuwd met
Jeanne Marie Bruinier. Vol ens een mededeling van
Mimi (vw x, P. 344) ontmoette M. de familie Van
Starckenborg van Straten in 1853 tijdens een refs
naar Antwerpen. Starckenborg van Straten vertelde
later aan Mimi dat hi' en zijn echtgenote toen niet
wisten met wie zij gesproken hadden, maar dat zijn
vrouw na lezing van de Max Havelaar er zeker van
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was dat de schrijver hun reisgenoot was geweest. Op
27 oktober 186o schrijft M. Tine dat Van Starckenborg van Straten hem is komen opzoeken en hem allerhartelijkst bejegend heeft. Op 13 november 186o
schrijft hi' haar dat Van Starckenborg van Straten
zich zijn lot heeft aangetrokken en hem in Het Poolsche koffiehuis heeft opgezocht. Zijn vrouw en hi'
zijn `allerliefse voor hem en vragen hem twee keer
in de week te eten. Hi' vraagt Tine vervolgens een
briefje te schrijven aan mevrouw Van Starckenborg
van Straten, waarvoor hi'j alvast de eerste zinnen en
wat suggesties voor het vervolg van de brief geeft
(vw x, p. 356). Tine voldoet aan het verzoek en
schrijft het door M. in de pen gegeven brietje op 15
november (vw x,p. 359).
In 186o is Van Starckenborg van Straten een van de
initiatienemers van de *Nationale Inschrijving. M.
schrijft op 17 november van dat jaar aan Tine dat
Van Starckenborg van Straten zijn best voor hem
doet; hi' heeft zoo van hem gekregen. M. noemt
hem in deze brief een teste edele 'on en'; hi' is echtergeen `kapitalise op wiens geld M. kan rekenen
(VW x, p. 362).
Op 29 november 186o schrijft Van Starckenborg van
Straten dat de commissie voor de *Nationale Inschrijving inmiddels is samengesteld (vw x, p. 363).
M. is hem dankbaar voor degeboden hulp al vindt
hi' hem wel `krenterig' en noemt hi' de hulp 'mond'es maat' (brief aan Tine d.d. 3o november 186o, vw
x, p. 364).
Wanneer de familie Van Starckenborg van Straten
aan het eind van 1860 naar Brussel vertrekt met het
doelj. van Vloten en Tine te spreken, is M. aanvankelijk verheugd. Als echter blijkt dat dit bezoek bedoeld is om inlichtingen over hem in te winnen, is
hi' woedend (brief aan Tine d.d. 5 december 1860,
vw x,p. 366). Wanneer het plan voor de Nationale
Inschrijving uiteindelijk dreigt te mislukken, is
Van Starckenborg van Straten de enige die toch wil
doorzetten(brief aan Tine d.d. 27 maart 1867, vw x,
p. 422). De vriendschap wordt hierna niet voortgezet.

Staring, Anthony Christiaan Winand-, Gendrinen 1767 – Wildenborch 1840, Nederlands dichter,
g
promoveerde in 1787 in de rechten. In 1786 publiceerde hi' Mijne eerste proeven in potty. Na eerst nog
twee jaar te GOttingen chemie en fysica gestudeerd
te hebben ten behoeve van zijn landhuishoudkundige activiteiten, vestigde hi' zich in 1791 op het door
zijn vader aangekochte huis, het riddergoed De Wildenborch bij Lochem. Daar hield hi' zich bezig met
heide, ontginning en bosbouw. In de jaren 1836 en
1837 verschenen zijn verzamelde gedichten (Gedichten, 4 dln.).
m.prijst Staring vanwege diens oorpronkelijkheid.
Hi'j is den van de weinige Nederlandse dichters die
geen buitenlandse auteurs navolgt Maven aan bronnen). In Idee 1267 roemt hi' Staring en diens gedicht
`Herdenking':

`De uitdrukking o'n knap man» is te flauw, en ver beneden de waarde van Staring. Lezer, bedenk dat by de
dichter was van «Herdenking» en ontbloot uw hoofd!
Dat korte stukje – slechts vier-en-twinig regels lang –
is door 'n landgenoot gevoeld, gedacht, geschreven...
inderdaad, er bestaat 'n Nederlandse Letterkunde!'
(vw vii, P . 593)

M.'s verdriet heeft Staring zich toch een enkele
keer laten laten verleiden tot navolging: diens gedicht 'De vorstin in het Dorp' is volgens M. een navolging van De Syracusische vrouwen van *Theocrites
van Syracuse:

Tot

`Staring, o Staring! Waren er geen prulschryvers genoeg in ons land, om de waardigheid van 't hoge te
grabbel te werpen in den slik der gekroonde alledaagsheid? Moest juist gy, of moest (56k

gy, 't uwe bydragen

tot bederf van dat Volk en van die vorstjes? Wie of wat
zal staan blyven als de poezie zich tot voetwis maken
laat?' (Idee 1267, vw WI, p. 595; *Knaus)

In Idee339 (vw II, p. 518) schrijft hi' dat het wet evers niet `geoorloofd' is verkeerd be re te worden. In een noot(vw II, p. 712) voegt hi' hieraan toe
dat dit ook voor auteursgeldt. Hi' verwijst naar Starings 'epigram op dromerige lezers', dit is vermoedelijk het puntdicht `Duisterheid':
`Krijn las, en zei, zoo tusschen waken/En dutten in:
odat-kon-wel-klaarder zij n!/Voor die half slapen, lieve
Krijn,/Kan 't een, die droomt, slechts duidlijk maken.'

*humor *Patriam canimus

Stedman, John Gabriel-, auteur van Narrative of a five
years expedition against the revolted negroes ofSurinam
rom the year 1772 -1777 (1796). Dit boek werd in 1797
f
door M.C. Sprengel in het Duits vertaald en kwam
in 1799-1800 in het Nederlands uit onder de titel Reize naar Suriname.
"J. Ziircher stuurde M. in 1886 een kist met boeken,
waarin zich dit werk beyond. Op 24 februari 1886
schrijft M. hem altijd al naar dit boek verlangd te
hebben. Hi' vertelt verder dat zijn vader het dikwijls noemde. Al bladerend in het boek was hi' al enkelepassages tegengekomen die hi' zijn vader had
horen navertellen(vw xxm, p. 571).

Steen, Jan-, Leiden 1626-1679, Nederlands schilder,
vooral bekendgeworden door zijn genre-taferelen
over drinkgelagen, herbergen, dobbelspel e.d.
Men mag een kunstenaar nook vereenzelvigen met
het een hi' afbeeldt, betoogt M. in Idee 1184. Het publiek doet dit ten onrechte vaak wel. Daarom dient
steeds herhaald te worden `dat 'n dronkenJan Steen
niet schilderen kan, en dat 'n kunstenaar die voortbracht wat hy voortbracht, met inspanning moet gewerkt hebben' (vw VII,. 269).
In Idee 1197 noemt hi' Jan Steen als voorbeeld bij
zijn bewering dat het zoeken naar `rechtstreekse lering in kunstproducten 'de ware
'
lering die de
kunst aanbiedt' bederft:
Ten beschonken vrouwspersoon van Jan Steen, zit
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daar niet met wyduitgestrekte knieen op den hoek
ener Kerber bank – zie, ze laat 'r kind vallen! – om te
doceren: o, gy vrouw, wees niet beschonken, en houd
vooral je kinderen vast...' (vw vii, p. 311)

Steenbeek, land goed te Zetten in de Betuwe. In 1852,
stichtte ds. O.G. Heldring op dit land goed het eerste
`tehuis voor gevallen vrouwen'. In de gevel stonden
de letters U.V.W.: Uit Verlies Winst.
zijn betoog over de "prostitutie betwist M. het
In
nut van dergelijke inrichtingen:
`Terugkeren op 't pad der deugd? Maar, lezer, zet gy
uw huis voor de vluchtelinge open? Uw huis, uwgezin,
uw hart? Dit doet ge niet! Of meent ge aan uw voorgewend-padwyzerige verplichting voldaan te hebben,
door op 't een of ander «Asyl voor gevallen vrouwen»
te wyzen, inrichtingen die schimp en hoon uitschreeuwen tot in haar uithangbord toe? Wie verzekert u dat
gyzelf niet 'n gevallen vrouw of man zyt, hierom alleen niet kloppende aan de poort te Steenbeek, omdat
ge, vallende, gevallen, kruipend en liggend, by al die
evolution beter dan de armen diege daarheen wilt zenden ,
gelet hebt op 't ene nodige: op geld, goed, huis,
onderhoud en consideratie? (...) Waar zyn de Steenbeker Asylen voor 't manvolk dat arm genoeg aan verstand en hart is, om tevreden te zyn met de genietingen die men in zo'n huis voor weinig geld kopen kan?'
Idee 1272, vw vII, p. 621-623)
(
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1841 de stand te Batipoe. Een jaar later werd hij
benoemd tot resident van de Padangse Bovenlanden
en in 1864 tot resident van Soerabaja.
In 1843 kreeg hij de we ens *kastekort ontslagen
DD. onder zijn hoede. Hi' verzocht Michiels echter
DD. niet naar zijn residentie te sturen in verband
met 'het zooveel omvattendplaatselijk bestuur der
districten in deze Residentie'(vw viii, p. 328). DD.
ging toen naar "Padang .
Stella Oristorio di Frama, ps. van *Mina Krilseman.
Stelsels, filosofische systemen, waar M. een grondige
afkeer van had: `Zodra ik een slecht mens word, ga
ik aan 't systeemmaken' (Minnebrieven, vw ii, p. 89).
*Fichte

Steringa Ku er B.H.-,1853-1901, promoveerde in
1882 op een proefschrift over Plutarchus, werd vervolgens leraar klassieke talen in Middelburg en vanof 1897 in Schiedam. Hi' vertaalde Plutarchus'
Alexander en Caesar en Tacitus' Germania. Als student
schreef hij een verslag van M.'s voordracht te
Utrecht in 1878 over `Zedelijkheid en Wetenschap'
(Vox Studiosorum, jrg. iv, 28 maart en 9 mei 1878, vw
xix, p. 385-387 resp. p. 532-535). In het eerste deel
bekritiseert hij M.'s uitspraken over godsdienst, geloof, wetenschap en zedelijkheid en komt tot de condusie: `(...) dat over het geheel zijne rede er eene zou
geweest zijn, een man van het talent en de genialiSteneman, de-, In de Woutergeschiedenis zegt Jufteit van D. Dekker waardig, wie dat beweert, mag
frouw Pieterse tijdens de avond waarop Wouters
wel eens in stilte bij zich zelf nagaan of hij nog aes*Roverslied wordt besproken ,
te gen Stoffel dat hij
thetischgevoel bezit'.
erbij zit `as de steneman' (Idee 389, vw H, p. 568). Dit
is een verwijzing naar 'Der steinerne Gast', ondertiStern, Ernest-, personage uit de Max Havelaar , zoon
tel van de Duitse vertaling van Mozarts opera Don
van de handelaar in koffie Ludwig Stern uit HamGiovanni. Deze `steneman' kwam, in tegenstelling
burg, een zakenrelatie van Droogstoppel. Wanneer
tot Stoffel, wel in beweging.
Droogstoppel verneemt dat een andere makelaar,
nl. Busselinck & Waterman, pogingen heeft gedaan
in, Karl von-, (eig. Heinrich Friedrich Karl von
Ste
door la ere prijzen het handelshuis van Stern over
and zu Stein),1757-1831, Pruisisch staatsman. Van
te nemen van de firma Last & Co, nodigt hij de jonge
1804 tot 1807 was hij minister van Handel en NijverStern uit om `ter vervolmaking zyner kommerciele
heid. Na de nederlaag van i8o6 werkte hij voor het
kennis' enige tijd op zijn Hollandse kantoor te koherstel van Pruisen. Hi j ijverde voor de rechten van
men werken. Als de oude Stern zijn eigen zoon nade boeren en stelde een soort zelfbestuur voor de stemelijk bij Last & Co op kantoor heeft zitten, zal hij,
den in. Door Napoleon ontslagen, leefde hij van
zo redeneert Droogstoppel, uiteraard niet met een
i8o8 tot 1812 als balling in Oostenrijk.
andere firma in zeegaan. De 'on en zal onder geM. noemt `den groten Von Stein', 'den middellyken
bracht worden bij de familie Droogstoppel (tweede
grondlegger der tegenwoordige Duitse eenheid', in
hoofdstuk, vw 1, p. 22). In het begin van het vierde
een root bij Over Specialiteiten. Hi' schrijft dat diens
hoofdstuk zegt Droogstoppel over hem:
dochter, de gravin Von Giegh, op bevel van Napole`voor ik verderga, moet ik u ze en dat de jonge
on Ihres Deutschen Sinnes we en' te Mainz de
Sterngekomen is. Het is een aardig ventje. Hy schynt
straat moest vegen, terwijl zij niets verkeerds had
vlug en bekwaam, maar ik geloof dat by schwarmt. Magedaan (vw v, p. 646).
Steinmetz, Care Philip Conrad-4806-1865, vertrok
in 1826 als sergeant-majoor naar Indio. Hi' nam deel
aan de Java-oorlog en streed in 1833 in de Padangse
Bovenlanden. In 1837 werd hij gezaghebber van Aijer Bag Met generaal *Michiels bedwong hij in

rie is dertien jaar. Zyn uitzet is heel net' es. Ik heb hem
aan het kopyboek gezet, om zich te oefenen in den
Hollandsen styl.' (vw 1, p. 36)

Het is uiteindelijk Ernest Stern die het boek samenstelt uit het materiaal dat zich in het "pak van Sjaalman bevindt. Droogstoppel zegt hierover:
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`Aileen scheen Stern, die een tint van letterkunde over
zich heeft — zoals veel Duitsers — een stem te willen
hebben in de wyze van uitvoering. Dit beviel me nu
wel niet, maar omdat de voorjaarsveiling op hand is,
en ik van Ludwig Stern nog geen orders heb, wilde ik
hem niet te sterk kontrarieren. Hy zei dat: oals de
borst hem gloeide van gevoel voor het ware en schone,
een macht ter wereld hem beletten kon de tonen aan
g
te slaan, die met zulk een gevoel overeenstemmen, en
dat hy veel liever zweeg, dan zyn woorden omklemd
te zien door de onterende kluisters der alledaagsheid.»' (vw I, p. 48-49)
Als `schrijvee van de Havelaargeschiedenis vertegenwoordigt Stern het romantische. De in de Sternhoofdstukken vaak optredende ik-figuur — door
SOtemann in De structuur van de Max Havelaar
(Utrecht,1966) het `auctorieel-medium' genoemd —
is inderdaad op sommige plaatsen te vereenzelvi en met de tiograaf Stern, maar vaak blijkt
dit onmogelijk en herkent de lezer M. zelf. Dit heeft
bij latere onderzoeken geleid tot de hypothese dat
M. aanvankelijk zijn boek bij hoofdstuk 4 was begonnen en al schrijvende op het idee van Droogstoppel-Stern gekomen zou zijn, dus van de dubbelroman.
(Lit. de problematiek van de verteller wordt besproken door Eep Francken in De veelzinnige muze van E.
Douwes Dekker, Amsterdam, 1990,p.102-120)
Stern, Ernst, ps. van een zekere Hofstede, illustreerde voor het tijdschrift De Dageraad M.'s Gebed van den
onwetende met een allegorische lithografie. Het ontwerp was mooi, de afdruk lelijk, schrijft M. op 16
mei 1861 aan Tine(vw x, p. 460). Een reproduktie is
opgenomen in Multatuli (Genie en wereld), Hasselt,
1970, p.191.
Sterne, Laurence-9 1713-1768, Engels humoristisch
schrijver. Bekend werden zijn in grillige vorm geschreven werken Life and opinions of Tristram Shandy
(1759-1767) en A SentimentalJoumey (1768).
In een brief aan C. Busken Huet d.d.14 november
1867 noemt M. Sterne den van de schrijvers met
wie hij vergeleken is (vw xn, p. 488; *Mirabeau). In
Idee 1274 (vw vii, p. 629) levert hij kritiek op Sterne;
hij heeft onlangs Tristram Shandy voor het eerst gelezen. Dit moet eind 1876 geweest zijn. Hi' schrijft
dan namelijk aan G.L. Funke dat Mimi hem 's
avonds voorleest uit Sterne's werk, dat hij nog niet
kent.
Hoewel hij de vergelijldng van de Max Havelaar met
Sterne's werk begrijpt, ziet hij wel verschillen:
`Sterne teekent arabesken Om de arabesken. Dit doe ik
niet. Als ik van den weg ga, heb ik er 'n (goede of verkeerde) reden voor. Ook koketteert by met ondeugendheidj es. Daar roep ik geen wraak over, o neen!
Maar ik roer geen verboden zaken aan dan met 'n ernstig doel. (...) Hy schertst met zoo iets als 'n jongen of
commis-voyageur [Fr. handelsreiziger] en ik ben altyd
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in chirurgiens of vroedmeester-stemming.' (vw xvm,
I). 570)
*Swift

Stieltjes, Thomas Johannes-, 1819-1878, waterbouwkundige, werd in 1839 tweede luitenant bij de artillerie. Reeds in 1843 schreef hij, onder het ps. `Een
oud soldaae, zijn Denkbeelden over het leer. In 1849
werd hij oneervol ontslagen omdat hij als officier bij
de artilleriegeweigerd had bij de troonsbestijging
van Willem in opnieuw de eed of te le en. Elf jaar
later werd dit besluitgewijzigd in eervol ontslag. Inmiddels had Stieltjes in dienst van de Overijsselsche
Kanaalmaatschappij gewerkt. In 186o vertrok hij als
adviseur voor technische zaken bij het ministerie
van Kolonien naar Indio. In 1863 adviseerde hij de
Tweede Kamer de Indische spoorwegplannen niet
aan te nemen. Daarvoor kreeg hij wederom oneervol ontslag. Bij de behandeling van zijn zaak in de
Kamer beschuldigde hij de regering van het overleggen van vervalste stukken. M. is van dezelfde mening, zoals blijkt uit Idee 452 (vw in, p. 179). Na felle
protesten werd in 1866 ook dit ontslag in eervol ontslag veranderd. Niet lang daarna werd Stieltjes gekozen als lid van de Tweede Kamer. In 1874 ontving
hij een ere-doctoraat in Leiden.
In Pruisen en Nederland maakt M. melding van een
s inzake de slechte staat
waarschuwing van Stieltje
van ons verdedigingsstelsel (vw iv, p. 56). Op 21 juni
1867 schrijft hij C. Busken Huet dat hij verbaasd is
over het feit dat Stieltjes hem niet genoemd heeft bij
de behandeling van de Indische knevelarijen in
1867, terwijl Stieltjes eerder — en wel voordat hij lid
was van de Kamer — had verklaard dat M. over *Vrije
Arbeid juist geoordeeld had (vw xii, p. 2.84).
Naar aanleiding van M.'s verontwaardiging over
het artikel van "j.H.C. Kern en zijn eigen ingezonden stuk in het A lgemeenHandelsblad (15 december
1870; vw xiv, p. 269), schrijft Stieltjes M. op 27 december 1870 een brief. Hierin verdedigt hij Kern
en schrijft over zijn eigen stuk dat dit bedoeld was
om 'het regulariseeren der betaling van uwen arbeid, om u te ontslaan van de tijdrovende, vervelende neerslaandegeldelijke onderhandelingen met
de boekverkoopers, ook om u den werkelijken prijs
van uwen arbeid te bezorgen (...) Door nu (met behulp van eenig fonds) u de waarde van uwen arbeid
te verzekeren, blijft dat fonds (door de minder re elmatig inkomende betalingen der boekwurmen)
onaangetast en dus altijd beschikbaar' (vw xiv, p.
288).
In hetzelfde jaar neemt Stieltjes zitting in de *Multatuli-Commissie ("Multatuli-Commissie 3).

Stof, Idee 16 luidt:
`Als ik 't woord «ziel» noem, doe ik dat by wyze van
spreken. Als ik iets stel tegenover stof, doe ik dat by
wyze van spreken. Als ik zeg: God, doe ik dat by wyze
van spreken. Want ik weet niet wie God is. 1k weet niet
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wat ziel is. En wat er is buiten stof, weet ik niet.' (vw II,
P. 314)

447

`Ziedaar wat men noemt: menager la chevre et le Chou [Fr.
de kool en degeit sparen]! Er blykt alzo dat reeds die
rymende monnik dit kunstje verstond. Is 't niet treurig dat we uit milke bronnen onze Geschiedkunde
moetenputten?' (vw vi, p. 560)

Stoffel, d.i. Stoffel Pieterse, personage uit de "Woutergeschiedenis, broer van Wouter. Als hulponderwijzer is hij de vraagbaak van de fam. Pieterse:
Stolte, Harm-, 1797-1859, Oostindisch ambtenaar,
`Stoffel, de tot voorganger gestempelde apostel van
klom op tot inspecteur van financien. Nadat hij in
den huize Pieterse, vervulde vry nauwkeurig dezelfde
1848 naar Nederland was teruggekeerd, werd hij in
rol die we dagelyks horen opdreunen door soortgelyke
als afde
van Amsterdam conservatief
gevaardig
1850
wezens in de Maatschappy. Zelden erkende by iets
lid van de Tweede Kamer. Hi'j berekende dat de
niet te weten, doch hy had zich de hebbelykheid aanschatkist tussen 1832 en 1857 ca. 437 miljoen gulden
g
ewend , enige nietszeggende woorden uit te stoten
aan Java onttrokken had.
op 'n toon alsof er geurige wysheid van z'n lippen
Bij zijn overlijden plaatste DD. een artikel in de Amvloeide. Z'n heilbegerige hoorders waren voldaan, of
sterdamsche
courant (9 december 1859; vw x, p. 151-153;
liever, ze drongen zich dit op.' (Idee 1047, vw vi, P . 397)
herdrukt in Indrukken van den dag,1860, Herdrukken,
Zo brengt Stoffel naar aanleiding van Wouters
1865 en in de Verspreide Stukken,1865). Hi' prijst Stolkleurprenten de familie een en ander bij over de tote; hij noemt hem in zeer positieve zin een `specialineelkunst:
teit':
"t Was voor Wouter 'ngeluk, dat het juist Stoffel was,
la, zoo banaal is die lof, dat hij denken doet aan irodie deze kennis in 't huis bracht. Van elken anderen
nie, want ook bier weder heeft het misbruik veel goed
kantgekomen, ware ze misschien afgeweerd als onbebedorven. Ik huldig in vollen ernst de specialiteit van
k en zeker onwelwillend nageplozen als iets
hoorly,
den heer Stolte, en ik wensch dat dusdanige specialiverdachts. (...) Maar 't genoegen van wysheid te verkoteiten meermalen hunne stem mogen doen hooren in
P noopte Stoffel tot gunstiger voorstelling van de
de raadszalen der volksvertegenwoordiging. (...) Ik bezaak, dan-i anders had kunnen overeenbrengen met
treur zeer het overlijden des heeren Stolte, en ik hoop
de bekrompenheid die by hem de funktien van 't gedat zijne plaats moge worden vervuld door iemand
weten vervulde.' (Idee 1049c, vw vi, p. 429)
die naast eerlijkheid, ijver en studie, het gewigt in de
Hi' beledigde *Juffrouw Laps ten zeerste door haar
schaal legt, dat men – met of tegen dank – genoodvoor `zoogdier' uit te makers (Idee 392, vw II, P . 574).
zaakt is toe te kennen aan mannen, die van de zaken
Op zi augustus 1864 schrijft M. aan Mimi: 'en myn
iets meer hebben gezien dan papier.'
broer de domin6 ["Pieter Douwes Dekker] had iets
DD. hoopte Stolte's plaats in de Tweede Kamer te
van Stoffel'(vw xi, p. 368). *Ruben
kunnen innemen. Aan Tine schreef hij op 8 december 1859 over bovengenoemd artikel:
Stoke, Melis-, naar alle waarschijnlijkheid de dichter
`Ik vrees zoo, dat je mijn artikeltje over Stolte zoo
van de Rtjmkroniek van Holland (ca. 130o), waarin de
flauw zult vinden, maar beste het moet zoo wezen.
geschiedenis van het Hollandse Gravenhuis tot 1305
Het was als het ware opgegeven werk en v.L. was er
beschreven wordt.
heel tevreden mee. Er moest uit blijken: 1. dat ik er
In Idee47 noemt M. hem n.a.v. het gebruik en de
ben. 2. dat ikgeen afbreker ben, want ik prijs Stolte,
schrijfwijze van persoonlijke voornaamwoorden:
die een man van behoud was. 3. dat ik, die praktische
`Melis Stoke en ik vinden «zegth en «doeti» goed.
ondervinding aanbeveel als bijkomend element, nietKomaan, laat ons dat doen... we winnen daardoor
studie hooger stel.
teminprijs stel op studie, jik
a dat
kracht in hy (...)' (vw II, p. 319). In zijn behandeling
4. dat ik evenmin een volbloed behoudsman ben,
van "Bilderdijks Floris v betoogt hij dat Floris naar
want ik zeg dat ik zoo vaak van Stolte verschilde.' (vw
`de opvatting van gewoon denkende mensen' een
x, p. 147-148)
`gemene kerel was'. Om dit te staven haalt hij enkele
"J. van Lennep probeerde bij Rochussen een en anregels van Melis Stoke aan. Hij sp reekt van 'den verder voor M. te bewerkstelligen, maar die antwoordoelykenden Melis', omdat deze de daden van Floris
g
de dat hij weliswaar persoonlijk niets teen DD.'s
nog mooier voorstelt dan ze zijn. Melis Stoke
kandidatuur had, maar dat hij zich afvroeg of 'de geschrijft bijv. dat Floris met de inwoners van het
dragingen van DD. in alle opzigte navraag kunnen
r hem bezette Woerdense slot te Montfoort deed
doo
velen'(brief aan Van Lennep d.d. 9 december 1859,
`aldat hi woude':
VW x, p. 150).
`Hy «deed er z'n wil mee». En wat was die wil? De
ogendienende kroniekschryver slaat het over. Maar ik
niet. Onze deugdlievende Floris liet al de burchtzaten Stoomkracht, In een voetnoot bij Idee 1068 brengt M.
de uitvinding van de stoomkracht ter sprake: 'Het
om hals brengen op twee na. Dit wordt ons meegedeeld
hedendaags schermen der natuurkundigen met
door Beka die niet kroniekte onder den invloed van 'n
«druk van de atmosfeer» is niets dan 'n nieuwe beeedlen Graaf.' (Idee 1056, vw vi, p. 559)
naming voor de oude zaak ["horror vacui]' (vw vi, p.
Na nog een voorbeeld hiervan te hebben gegegeven,
713). Twee jaar later schrijft hij over dit onderwerp
concludeert hij:
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in dezelfdegeest aan "V. Bruinsma. Bruinsma heeft
namelijk voor een leek niet duidelijk gemaakt hoe
wordt als dynamisch hulpde condensatiemiddel. M. vraagt hem of hi' gelijk heeft wanneer
hi' denkt dat het bij stoomkracht gaat om de `a fwisseling van tensie en ontspanning'. Hi' meent namelijk
dat stoomkracht meer is dan de kracht alleen: `daarom dan ook dat "Watt, *Fulton, *Caus niet «de
stoomkracht» hebben ontdekt. Deze kracht kende
iedere ketellapper, die wel genoodzaakt was, veiligheids-kleppen aan z'n vaatwerk te maken, om niet
door moeder Natuur te wordengestraft met 'n explodeerende oorveeg.' (17 februari 1875, vw xvii, p.
367).
Bruinsma reageert op 5 maart geprikkeld op M.'s
brief. M. heeft weliswaargelijk wanneer hi' zegt
dat stoomkracht meer is dan uitzetting alleen, maar
hi'j overdrijft de rol van de condensatie. Ook meent
Bruinsma, na lezing van bovengenoemd Idee, dat
M.'s natuurkundige kennis `kant noch wal' raakt.
Hi' corrigeert in deze brief ook andere natuurkundige misvattingen van M. waarna hi' vervolgt:
`Neen, neen, neen, die frazenmanie «onzer natuurkundigen» loopt de spuigaten niet uit en jammer
vind ik dat zy - als wy - zeer veel van u moeten hebben gelezen, om zoo'n noot niet als maatstaf van 't andere te laten gelden.' (vw xxv, p. 95-96)
In de Millioenen-studien spreekt M. van de `apocriefe
historie met dien theeketel der tante vanJames
Watt, na Fulton, na den armen Salomon von Caus...'
(vw v, p. 41).

Stopwoorden, *modewoorden
Straatlied, In Idee 1049a (vw vi, p. 436) wordt het
straatlied door M. in zijn waarde erkend. Zeker is
het, aldus M. `dat de ongeleerde muze der straten
de vrolykste melodieen omzette in iets weemoedigs': Mozarts melodieen en Salomo's *Hooglied
worden ergezongen. Het (Franstalige) straatlied
over de hertogin van Brabant, *Genoveva, van de orgeldraaier te Sloterdijk wordt door hem opgenomen in Idee 1276:
qk gaf er veel voor, te weten hoeveel van m'n lezers
ontwikkkeld genoeg zyn om 't hier volgend staal van
volkspoezie aardig en, als bydrage tot Beschavings-geschiedenis,

den. In 1872, was hi' redacteur van het maandblad Nederland. Hi' trok fel van leer teen het christendom
in het vooruitstrevende liberale tijdschrift Vragen des
Tijds.
In mei en juni 1870 publiceerde Het Noorden een deel
van M.'s Millioenen-studien als feuilleton. Het contact
tussen Straatman en M. hierover verliep stroef; de
krant wilde depublikatie al snel staken ("Millioenen-studien).
In een brief aan H. Huisman schrijft M. op 14 oktober 1870 dat hi' `eens dien Mr Straatman, een gew.
domind, op z'n vingers getikt [heeft] over oneerlykheid in z'n Courant. Ze stelen in die bladen als de
raven' (vw xiv, p088).

Straatsburg, werd in 1870 belegerd door de Duitsers.
In augustus van dat jaar ging bij een bombardement de stadsbibliotheek in vlammen op. Met die
daad hebben de Pruisen, aldus M. in Idee771, 'heel
onnodig' hun overwinningen `geillustreerd' (vw iv,
P- 494)-

Straattoneel in Den Haag, schets in Idee 703, waarin
eenprediker, geinspireerd op "I. Esser, tevergeefs,
het `Woord des Levens' verkondigt. Dit toneel sterkte M. in zijn mening 'over de ongeschiktheid onzer
natie, om op die wyze te worden gedoceerd' (Idee
703, vw iv,. 427-433).

Strabbe, Arnoldus B.-0741-1805, wiskundige, aanvankelijk onderwijzer in Langeraar, later boekhouder te Amsterdam. Hi' schreef o.a. Eerste beginselen
der arithmetica of rekenkunst (5e druk 1829).
Wanneer Wouter zich heeft voorgenomen de beste
van de klas te worden (*Gradus ad Parnassum), begint hi' zijn `Strabbe' te bestuderen (Idee 1063, vw
VI,. 661). Als zijn eerste werkdag bij de firma "Ouwed & Kopperlith aanbreekt, heeft hi' Strabbe geheel doorgewerkt, 'en moeilyker dan van Strabbe,
zullen de sommen op zo'n kantoor toch wel niet wezen'(Idee 1187, vw vii, p. 283). Toch bladert hi' voor
het ontbijt het boek nogmaals door (Idee 1187, vw
vii,p. 2,84).

Straten, Barend W. van-, "Starckenborg van Straten,
B.W. van

belangryk te vinden? Men moet daartoe be-

neden de twaalf jaar zyn, of... veel ouder. Dat de
Sloterdykers er niet veel van verstonden, deed weinig
schade aan 't effekt. De acht-en-twintig kleurige toneeltjes op 't zeil schreeuwden wel zo hard en spraken
duidelyker dan de beide zwervers. En wat men op
printjes niet begreep, werd opgehelderd door 't larmoyerend orgel.' (vw vu, p. 637)

"volkspoezie

Straatman, Jan W.-0.827-1883, aanvankelijk predikant, maar le de zijn ambt neer toen hi' niet langer
geloofde. Hi' werd in 1869 redacteur van "Het Noor-

Strauss, David Friedrich 1808-18 Duits theoloog,
auteur van Das LebenJesu, kritisch bearbeitet (Tiibingen,1835), dat op kerkelijk en filosofisch gebied tot
grote discussies leidde. Strauss ontkent hierin nagenoeg geheel de historische waarheid van de evangelieen en de daarin vermelde wonderen.
In Hee 454 schrijft M. dat "Chantepie de la Saussaye
beweerd heeft dat Nederlandsepublicisten vanwege
de taalgeen buitenlandse kritiek te duchten hebben
en in het vaderland een 'coterie' (Fr. kliek) vormen.
m.gelooft hier niet van en vraagt hem of Strauss en
*Renan soms niet vervolgd en uit hum ambt gezet
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zijn `voor hun moed'. 'En of niet zy dus ook smaadhid hebben geleden, om huns geloofswille? Eindelyk, of die beiden in hiin vaderland ook een
coterie vormen van wetenschappelijke monopolie?'
(VW III, p. 193).

Stromer, Th.-, vertaalde in 1875 de Max Havelaar in
het Duits. In noot 3 bij de vijfde (Nederlandse) druk
van de Max Havelaar geeft M. enkele voorbeelden van
fouten in die vertaling, waarin bovendien2/5van de
k st weggelaten is. Hierdoor is het hele boek 'tot
te
onzin gemaakt' (vw I, p. 3o9). Vol ens Mimi werd
het werk als feuilleton opgenomen in een Berlins
blad (brief van Mimi aan G.L. Funke d.d. to december 1875). M. benaderde de redactie, waarna hij een
brief van Stromer ontving. M. beantwoordde die,
want, aldus noteert Mimi, `dek heeft hem natuurlijk de waarheid niet kunnen verzwijgen' (vw xviii,
p. 113). Voorbeelden van fouten geeft hij ook in enkele brieven, o.a. aan Funke(31 oktober 1875, vw xviii,
p. 61-6z), J .N. van Hall (vw xviii, p. 163 en K.Th.
Wenzelburger (vw xviii, P . 374).
In 19oz moest de Multatuli-vertaler *Wilhelm Spohr
voor de Berlijnse schepenrechtbank verschenen vanwege een aanklacht van Stromer en *Mischke. Spohr
had deze Multatuli-vertalers nl. in publikaties beledid. Stromer verklaarde hierbij dat hij 'nog 'on
was toen hij 'Max Havelaar' vertaalde, en dat hij vrij
vertaald had(R. Vanrusselt, `Multatuli voor een Berlijnse rechtbank' in Over Multatuli, 1980, nr. 7, p. 4144).

Strootman, H.-, Nederlands wiskundige werkzaam
bij de K.M.A., in die functie genoemd in de Minnebrieven (vw ii, p. 33), vertaler van Johann J.I. Hoffmans' De 47 e propositie van Euclides, of het leerstuk van
Pythagoras, met vi' en derti g, zoo bekende als nieuwe bewijzen vermjkt. *Bernstein *Pythagoras

In Idee 1067 betoogt M. dat het begrip `onschuld'
moeilijk definieerbaar is. Hi'j geeft een voorbeeld
om dit te illustreren:
`Onschuld kan onmogelyk by uitsluiting 'n gevolg
zyn van onwetendheid. Dan immers ware elke gehuwde vrouw schuldig. (...) Men kan zich zeer gemakkelyk
iemand denken die, zonder byslaap niet alleen, maar
zelfs zonder de ziekelyke surrogaten daarvan, in stemmin en verkeert, waarop de kwalifikatie «onschuldi g» geenszins toepasselyk is. Waren de jonkvrouwen
onschuldig, die in 't proces tegen Mathilde en Struensee, haar visa reperta [verslagen van het onderzoek]
overleg den van de beddelakens der verraden Koninniet,
en
on
in? Onwetend waren diewis
'one dames
ge
g
zeker waren zy schuldig aan laaghartige bespieding
van haar ongelukkige meesteres, maar... ligt er schuld
in die wysheid op zichzelf? Misschien niet. In dit byzondergeval moet men zich in acht nemen tegen 't
verwarren der helse strekking van 't verklikken, en de
eslachtskundi ge bedrevenheid die daartoe gebruikt
g
werd.' (vw vi, p. 709-71o)

Strijd rondom Multatuli, hoorspel van H.C. Wielek
te Amsterdam, opgevoerd voor de Vara in 1939.

Stuart, Martinus-, 1765-182.6, remonstrants predikant achtereenvolgens te Dokkum, Utrecht en Amerschenen
vele historische
terdam. Van zijn
hand v
s
werken, waaronder een Romeinsegeschiedenis in
3o delen (1811).
M. noemt Stuart in hetgedicht "`Toen en thans', dat
begint met de reels: `Toen eens, het is waarachtig
waar -/(Gij kunt bij Tacitus het lezen,/Of vraag er Vader Stuart naar)' (Brief aan A.C. Kruseman, vw ix, p.
186).
Wie eenmaal Numa Pompilius gelezen heeft, kan alles missen, van 'al wie ooit over Rome geschreven
had, tot Stuart toe', schrijft M. in Idee 1213 (vw vii, p.
367).

Struensee, Johann Frederik, graaf van-,1737-1772,
werd in 1769 lijfarts van koning Christiaan vii van
Denemarken. In 1771 benoemde de koning hem tot
eerste minister met onbeperkte volmacht en verhief
hem totgraaf. Hi' was een idealistisch aanhanger
van het verlicht despotisme. Binnen zeer korte ti'
realiseerde hij een aantal koninklijke besluiten,
waaronder reorganisatie van het ambtenarenapparaat, afschaffing van de meeste sinecuren, monopolites ,
gilden en van de kerkelijke tucht enz. Alle
heersende standen kwamen in oppositie en in 1772.
smeedden de stiefmoeder van de koning, Juliana
Maria van Brunswijk-Wolfenbiittel, haar zoon prins
Frederik en enkele anderen een samenzwering,
waarbij zij erin slaagden Struensee ten val te brengen. Zij beschuldigden hem van verboden om an
met koningin Mathilde, wier gunsteling hij was; hij
werd onthoofd. In 1837 resp. 1868 verschenen de toneelstukken Mathilde en Struensee van A. van Halmael
en Struensee van H.J. Schimmel.

Stuart Mill, "Mill, John Stuart
Studenten, In Idee 964 schrijft M.:
Vat is, of behoort te zyn, de eigenaardigheid van jongelieden die zich wyden aan studie? Ze zyn onbekromP in opvatting, leven by den dag, minachten 't
kleingeestig streven naar wereldse goederen, voeden
zich met idealen, erkennengeen rang dan ridderschap
van dengeest, en menen dit alles te kunnen volhouden door de kracht die men put uit het najagen van
een verheven doel, in ditgeval: de wetenschap.' (vw vi,
p.165)
"congres 4

Stuiveling, Garmt, 1907-1985, Nederlands letterkundie,
le de samen met E. Du Perron het fundament
g
voor de "Volledige Werken van M. waarvan vanaf 195o
tot 1986 zeventien, onder zijn leiding samengestelde, delen verschenen. Na de Tweede Wereldoorlog
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was hi' tot 1985 tevens voorzitter van het "MultatuliGenootschap. Hij verzorgde verder een uitgave van
Woutertje Pieterse (Amsterdam,195o), van de Max Havelaar `naar het authentieke handschrift uitgegeven'
(Amsterdam, 1949) en de bloemlezing Barbertje moet
hangen, verhalen, parabelen, aforismen (Den Haag,
1955). Deze werken werden herhaald herdrukt. Stuiveling hield verder vele voordrachten, redes en
schreef eengroot aantal artikelen over M. die ten
dele verzameld werden in het `Stuiveling-nummer'
van Over Multatuli (1982, nr. io), waarin ook een list
van zijn overige publikaties over M. opgenomen is.
Dit Stuiveling-nummer verscheen in 1982 met wijzigingen onder de titel Levenslang.

di de een jaar later verbannen, waarna hi' zich in
Annecy vestigde.
In zijn verlovingstijd raadde DD. Tine aan de Les
Mysteres de P aris te lezen. Op 7 december 1845 schrijft
hi'j haar vanuit Poerwakarta:
Vaarom toch hebt gij de lezing van de Mysteres gestaakt? Beviel het u niet?

Gij schrijft alleen ik ben er

mede uitgescheiden zonder daarbij de reden te voegen. Geloof niet dat ik alles in dat werk zoo heel mooi
vind, maar belangrijk is het zeker. Ik hoop over dat
boek veel met u te spreken, als wij misschien later te
zamen de lectuur voortzetten. Over het geheel stel ik
mij van dergelijke gesprekken een groot genot voor,
en ik zal veel aan mijne vrouw kunnen vragen, wat
ik niet aan een meisje vragen kan. Zulke onderwer-

Eduard-9 1813-1871, eigenaar van het
theater Frascati in de Nes te Amsterdam. Tot 1859
werden in Frascati alleen muziekuitvoeringen gegeven.
Op 16 september 1859 schrijft M. Tine (vw x, p. 51)
onlangs gelezen te hebben dat er plannen zijn om in
Frascati ook toneeluitvoeringen te aan geven. Dit
bericht was voor M. aanleiding contact te zoeken
met Eduard Stumpff – evenals hijzelf "vrijmetselaar
– aangaande de opvoering van De Bruid daarboven.
Op 13 september schreef hi' vanuit Brussel een brief
`Aan het Kapittel van den Verheven Graad van het
rozenkruis Concordia vincit animos te Amsterdam',
waarin hi' beleefd verzocht of hi' zijn drama ongefrankeerd mocht toesturen. Als aanbeveling haalde
hi' enkele lovende woorden van "j. van Lennep
aan(vw x, p. 48-50). *W.J.C. van Hasselt beantwoordde deze brief op 22 september. Hij schrijft

Stumpff, Johan

dat Van Lennep zich van deze lovende woorden
niets kan herinneren, dat Frascatigeen geschikte gelegenheid is voor toneelstukken en stelt M. voor het
stuk ter beoordeling voor te le en aan Roobol &
Tjasink, de eigenaars van de Stadsschouwburg

pen komen er veel in de mysteres voor.' (vw viii, p.
567)

het hoofdpersonage uit deze roman.
Hij is een ridderlijke, deugdzame en rijke vorst die
als werkman in Parijs woont en in allerlei avonturen
trachtgoed te doen. Op 9 december 1845 schrijft M.
Rodolphe is

Tine:
`Wat zoude ik krachtig den Rodolphe spelen als ik zijne middelen had. Die Rodolphe is de hoofdpersoon in
de Mysteres, die overal doet wat regt is (of wat hem
zoo toeschijnt) en al ben ik het niet overal met Eugene
Sue eens omtrent de aangewende middelen, dit is zeker dat ik dezelfde goede bedoelingen hebben zoude.'
(VW VIII, p. 570)

de
Rodolphe uit tegenover een groep Oostenrijkse muzikanten, waarvoor hij, van zijn eigen armoede, de
bootreis betaalde (brief aan Tine d.d. 23 januari
1855, vw IX, p. 365-373; cf. brief aan A.C. Kruseman
d.d. 24 februari-6 mei 1851, vw Ix, p. 157).
In Idee 942 noemt M. de roman Le Juif errant een `sensatie-boek'(vw vi, p. 123 en p. 761). "Djalma

Tijdens zijn verlofperiode in Nederland hing DD.

(vw

x,p. 56).

Suetonius,

Van Lennep en Van
Hasselt bij I.E. de Vries terecht (vw x, p. 66).

Suez,

"Caligula

Uiteindelijk komt het stuk via

Parijs 1804 – Annecy 1857, Frans schrijver. Hij nam als marine-arts deel aan de Slag bij Navarino. Vanaf 1829 wijdde hi' zich geheel aan de
kunst. Hij is de vader van de Franse zeeroman, vooral door zijn Plick en Plock (1831), Atar Gull (1831) en Le
Salamandre (1832). Een groot succes werd zijn zedenkundige roman Les Mysteres de P aris (io dln., 18421843; oorspronkelijk als feuilleton in Le Journal des
debats). Deze roman beschrijft de slechte sociale situatie van Parise misdadigers, met de strekking hun
lot te verzachten. Door dit werk kwam de sociale
kwestie in de literatuur van brede kringen. Een
vrouw een dergelijk boek aanraden stond toen gelijk met het in later tijd aanbevelen van Zola aan jonge meisjes. Daarnaast heeft hi' een aantal sociale
romansgeschreven, die zeer veel gelezen werden,
zoals Le Juif errant (1843). In 185o werd Sue afgevaar-

Sue, Eugêne-,

landstrook tussen Afrika en Azie, tussen de
Middellandse en de Rode Zee. Het Suezkanaal, dat
de landengte doorsnijdt, werd in de jaren 1859-1869
gegraven onder leiding van F. de Lesseps. In het
"pak van Sjaalman bevindt zich een verhandeling
`Over het door raven der landengte van Suez, en de
gevolgen daarvan' (Max Havelaar, vw I, p. 4o).

Suikerwet,

Sumatra,

"agrarische wet

"Atjeh "Mandheling *Natal "Padang "Sing-

kel
Sumatra-Traktaat,

"Atjeh

(Lat. het hoogste
recht, het hoogste onrecht, d.w.z. het formeel juiste
recht kan moreelgrof onrecht zijn) In Over Specialiteiten noemt M. ditgezegde een `expresselyk ad hoc ge-

Summumjus, summa iniuria,
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komponeerd ander deuntje' waarmee juristen proberen de leek tevreden te stellen (vw v, p. 6oz).
Swart, G-, *Aan Multatuli 1
Swart Abrahamsz, Theodoor-, "Abrahamsz, Theodoor Swart
Swieten, Jan van-, 1807-1888, Nederlands officier.
Hi' nam aan talrijke krijgsverrichtingen in Indie
deel: de lava-oorlog, de Tiendaagse Veldtocht, op
Sumatra's Westkust(1842-1846), waar hij in vriendschappelijke verhouding met DD. moet hebben gestaan (cf vw x,p. 221), en in de Bali-expedities van
1848 en 1849. In 1859 leidde hij als luitenant-generaal de Boni-expeditie. Van 1848 tot 1857 was hij
gouverneur van Sumatra's Westkust en commandant van het Indische leger. Hij werd later staatsraad en lid van de Tweede Kamer. In 1873-1874
leidde hij, op voorstel van de liberale minister "Loudon, de tweede expeditie naar Atjeh en bezette de
"kraton. Van Swieten heeft veelgeschreven over
krijgskundige onderwerpen.
was zeer omstreden. Kritiek
Zijn optreden in Atjeh
was er onder meer van onderbevelhebbergeneraal
Verspijck, generaal "Knoop en oud-officier *Van
Rees (onder hetps. Brutus), die meenden dat Van
Swietens tweede expeditie een succes was geworden alsgevolg van diens `verkeerde humaniteits beginselen'. Van Swieten was te traag opgetreden,
waardoor de viand de gelegenheid had gekregen
zich te hergroeperen. Van Rees kreeg bijval van de
artillerie-kapitein G.F.W. Borel in Onze vestiging in At'eh (1879). Van Swieten antwoordde nog hetzelfde
jaar met De waarheid over onze vesti ging in Atjeh. Hierin
beschuldigt hij Verspijck van een ernstig vergrijp:
hij had zich schuldig gemaakt `aan die onzinnige
kwaal, waarmede het Indische leger als 't ware besmet is,' namelijk het verbranden van kampongs
(Mal.gehuchten, wijken). Ook reeds geplunderde
kampongs worden in brand gestoken, schrijft hij.
Ter illustratie haalt hij de zinssnede uit het verhaal
van "SaIdjah en Adinda uit de MaxHavelaar aan over
het door Nederlandse troepen veroverde dorp dat
dus in brand stond. Het boek riep een stroom van reacties op en Van Swieten publiceerde nog in hetzelfde jaar zijn Luitenant-Generaal van Swieten contra den
Luitenant-Generaal V erspijck, waarin hij becijferde dat
voor 1880 reeds400 tot 5oo kampongs verbrand waren en dat er na 1874 dertigduizend doden waren gevallen. Over de Atjeh-oorlog concludeert hij: `Aan
de debetzijde: 3o.000 mensenlevens, 160 en meer
millioenguldens benevens de invoering van nieuwe
belastingen in Nederland en in Indie om het stelsel
gaande te houden. Aan de creditzijde: een verbitterd yolk, en een verwoest land dat Nederland rdineert, en met bajonetten bezaaid moet worden
om het betrekkelijk veroverde deel te kunnen behouden.'. Zijn mede door de MaxHavelaar
Havelaar geInspi-

reerde zienswijze werd fel bekritiseerd: 'met al zijn
multatuliaanse citaten werd hij in 1879 het slachtoffer van een scherpe multatulianeske bestrijding',
schrijft Van Rees in de novelle (later als roman uitgegeven) Wijnanda, eene Indische novelle (Den Haag,
1881). Depolemiek rond Van Swieten, waarin deze
o.a. ook koning Willem m tegenover zich vond,
sleepte zich nog lane tijd voort P. van 't Veer,
De Atjeh-oorlog, Amsterdam, 1969, o.a. p. 79-81 en p.
127-133).
In Idee3o4 (vw II, P . 495'497) neemt M. een dagorder van Van Swieten d.d.5 oktober 1860 op, waaruit
blijkt dat het dus in bovengenoemde zinssnede uit
de MaxHavelaar terecht is. In zijn `Brief aan den Koning' waarmee hijHavelaar
de Max
aan Willem III
aanbiedt, wijst hij de koning in het bijzonder op
deze dagorder (Idee 331, vw II, p. 516). Ook in zijn
toespraak op het Internationaal Congres van 1864
maakte hij melding van deze order `als bewys dat in
October '6o de menselykheid in Indie was ingevoerd als haute nouveaute, als 'n nieuwmodisch snufje, als iets dat «tot dusverre» onbekend was' (Idee
1066, vw vi,p. 70o-706, ook in Idee 535, vw III, p.
37o). In 1879 voegt M. Idee 305a toe, waarin hij de
passage met de verwijzing naar het verhaal van
SaIdjah uit Van Swietens De waarheid over onze vestigin in A tjeh citeert (vw ii, p. 707-708) .
Swift, Jonathan, 1667-1745, bekend Iers satirisch auteur, van o.a. Gullivers Travels (1727).
Naar aanleiding van de kritiek op zijn derde bundel
Ideeen, vraagt M. zich in een noot of hoe de de literaire smaak van zijn tijd door de `nazaat' zal worden
beoordeeld: 'En ik vraag wat er zou geworden zyn
van Swift en *Sterne, wanneer zy 't ongeluk hadden
g
ehad ter wereld te komen: «tussen Oostfriesland
en Schelde»? (vw iv, p. 701).
Swinden,Jean H. van-0746-1823, beroemd Nederlands wis- en natuurkundige, hoogleraar te Franeker en later te Amsterdam. Van 1795 tot 1799 werkte
hij in Parijs mee aan de grondslag van het metrieke
stelsel. Van zijn hand is het populaire handboek
Grondbeginselen der Meetkunde (1790). *Bernstein
Switzar,Johannes Leonard-, *schaken
Sybariet, inwoner van de Italiaanse stad Sybaris, die
in de oudheid berucht was door haar verwijfdheid
en wellustig leven. Vandaar de figuurlijke betekenis: wellusteling, verwijfde.
In Idee454 herinnert M. zich uit een Grieks schoolboekje een verhaal over een Sybariet die `kramp of
buikpyn kreeg als-i zag werken'. Hi' schrijft zelf
geen Sybariet te zijn omdat hij graag mensen ziet
werken en zelf ookgraag werkt:
'Maar ik moet bekennen sybarietische kramp te voelen, by 't aanschouwen van de moeite die Zaalberg
zich geeft om, niet-gelovende toch gelovig te blyven, en
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den titel te blyven behouden na 't verwerpen van de
ddad die aanspraak geeft op dien titel.' (vw iii, p. 209)
Sybel, Heinrich von-, 1817-1895, Duits historicus. In
Pruisen en Nederland (vw iv, p. 21) citeert M. uit diens
Kleine historische Schriften (3 dln., 1863-1881).
Sypesteyn, jhr. Cornelius A. van-,1823-1892, kapitein der artillerie, was enkele jaren werkzaam in
West-Indie en Suriname en later op het Ministerie
van Kolonien. In 1869 werd hi' lid van de Tweede
Kamer voor de conservatievepartij. Van 1873 tot
1884 was hi' gouverneur van Suriname. Hi' publiceerde diverse werken, waaronder Beschrijvingvan Suriname, historisch, geografisch en staatkundig overzicht
(1854)-

SYBEL - SYSTEMEN

1871 schreef M. hem een brief n.a.v.
Op 13 nuari
ja
zijn constatering dat "Duymaer van Twist de werving van soldaten voor het het leger in Indie weer
had ingevoerd. Hi' vraagt Sypesteyn deze zaak in de
Kamer aan te roeren(vw m y, p. 366-370). Sypesteyn
heeft de zaak nooit ter tafelgebracht, schrijft M. op
3o november 1871 aan W. Wintgens (vw m y, p. 634).

Systemen, In Idee loo schrijft M.: `Waar ge en staatsman hoort spreken over systemen... wees voorzichti g' (vw II, p. 331). *stelsels

T
Taal, m.gaat in zijn werken veelvuldig in op het onderwerp taal. Enkele voorbeelden uit zijn eerste
bundel Ideeen:
`De matrozen weten 't wel. Zy zeggen oden ouwe» –
juister en griekser: de-n-ouwe – als ze spreken van den
meest nominatieven scheepskapitein. Daarby is geen
kwestie van accusatief of declinatie. 't Is een zaak van
gehoor.' (Idee 36, vw H, p. 317)
`Als ik doof was, zou 'k niet kunnen schryven.' (Idee
37, VW II, p. 317)
`Een individu leert veelal zyn taal van 'n schoolmeester, dat jammer genoeg is. Maar schoolmeesters moeten de taal niet maken. Zyzelf behoren die te leren van
't Volk dat die taal spreekt en schryft. En weer moeten
de schoolmeesters niet alles goedvinden wat dat Volk
schryft en spreekt. Zy moeten ziften en kiezen, dat is:
ze moeten geen schoolmeesters zyn.' (Idee 38, vw II, p.
317)
qussen ziel en taal ligt de lengte van een trompet. Ik
gis – en geloof byna – dat weinig trompetten zo kort
zyn als de hollandse.' (Idee 39, vw II, p. 317)
`In elke levende taal is een gedeelte dood. oDie vrouw
heeft een vlek op haar neus.» Haar neus leeft. oWaar
moet ik die tafel zetten? Zet haar in den hock. «Haar is
dood. Zo is er veel dat ik wou uitknippen als dorre takken. 't Geeft ruimte, licht, leven, aan de groene.' (Idee
40, vw II, p. 317)
`Ik leg my toe op 't schryven van levend Hollands.
Maar ik heb schoolgegaan.' (Idee 41, vw II, p. 317)
Enkele uitspraken uit de tweede bundel:
`Talen zyn vogelvry. Elke uitdrukking is 't eigendom
van wie 'r vangt.' (Idee 487, vw III, p. 235)
`Er zyn weinig talen, en zeer veel dialecten.' (Idee 488,
VW III, p. 235)
In een noot bij Idee 451 (vw iii, p. 396) schrijft M.
over de betekenisverandering van woorden in relatie tot hetgebruik ervan in diverse sociale la en van
de bevolking. In de Woutergeschiedenis begrijpt
Wouter het woord massa niet omdat dit woord `nog
niet tot de sfeer der Pietersens was afgezakt' (Idee
1107, VW VII, p. 64).
Men is zich niet bewust van het feit dat de taalkunde 66n van de belangrijkste takken van de algemene
wijsbegeerte is, schrijft M. in Idee to a:
`Zolang de hoogleraren in dit vak zich bezighouden
met kibbelen over de geslachten der woorden, over letters en spelwyze – altemaal zaken waarmee 't begrip:

Taal evenmin te maken heeft, als wiskunde met de
stof waaruit men passers en linealen vervaardigt – zó
lang is hierin geen verbetering te wachten. (...) Zodra
men hier en daar begon klanken voor te stellen door
zichtbare tekens, was 't met de natuurlyke wordingsgeschiedenis van de taal gedaan. Wie zeker geluid wist
uit te drukken door 'n – altyd slechts conventioneel! –
teken, was zo groots op z'n kunst, dat-i voor z'n tekens den voorrang eiste boven de klanken-zelf die ze
heetten te vervangen. Zo werd het levende door 't
dode verdrongen. Weldra schreef men niet wat er gesproken werd, de schoolmeesters eisten dat men spreken zou zoals zy verkozen te schryven. En dat zou
voortaan «beschaving» heten.' (vw vi, P. 399-400)
Op taal en de ontwikkeling van taal gaat hi' in de
volgende Ideeen verder in, waarbij hi' het belang
van taalkunde benadrukt:
`Ik beweer, met terugzicht op deze en dergelyke beschouwingen, dat er geen dankbaarder vak van onderzoek is dan algemene taalkunde. Het bestuderen van
wording en ontwikkeling der spraak, samengaande
met het toenemen der behoeften en de volmaking der
gaven van een pas tot zelfbewustzyn geraakten
mens... het terugbrengen tot oorspronkelyke eenheid
– of althans tot enige weinige nagenoeg synchronistische en zeker geheel syllogistische of soortgelyke eenheden – de toepassing van 't darwinismus op 't
ontleden van oorzaak en gevolg (...) dit alles zou, w61
behandeld, bruikbaarder bouwstoffen opleveren tot
de Geschiedenis der Mensheid, dan ooit kan verwacht
worden van elke andere wetenschap.' (Idee 1o47d, vw
VI, p. 408)
Dezelfdegedachtengang vinden we ook in Idee 1064
(*spelling), waar hi' stilstaat bij het belang van het
onderzoek naar de "etymologie:
`De omstandigheden vergunnen my niet van taalstudie – in verband natuurlyk met Historic en algemene
Wysbegeerte – 'n hoofdbezigheid te maken. Om anderen hiertoe op te wekken, die niet zo rechtstreeks en
terstond behoefte hebben aan den opbrengst van hun
arbeid, geef ik hier de verzekering dat deze tak van onderzoek verrassende uitkomsten oplevert, die niet alleen de moeite van 't nasporen belonen, maar deze
moeite zelf tot 'n aangename bezigheid maken. Het
terrein dat ik hier bedoel, is nagenoeg onbearbeid gebleven.' (vw VI, p. 68o)
In hetzelfde Ideegaat hi' in discussie met *Max Mill-
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ler, die `voorgeeft weinig of een gewicht te hechten
aan de rol die door klanknabootsing in de wording
wordt' (vw
der talen – dialekten slechts! –es
VI, p. 683-684).
In de Divagatien schrijft M. over taalkunde:
`Het nasporen van de afkomst der woorden, die schone handleiding tot beoordeling van volksleven en ontwikkeling der mensheid, wordt verlaagd tot laffe
schoolmeestery. By gebrek aan bekwaamheid heeft men
'n vak uitgevonden – stiel, zeggen de Vlamingen –
waarby men, 'n beetje mnemotechniserend, bekwaamheid missen kan.' (vw v, p. 375)
In de Woutergeschiedenis lezen we:
`Engeef aan ieder individu een taal naar z'n karakter,
temperament, standpunt, en zelfs naar z'n ogenblik.... Hiervan, en niet van 't verschil
kelyke stemming(
in uitspraak der letters, sylben of woorden, hangt de
karakteristiek af. Ik vleie my dat juffrouw Pieterse, juffrouw Pieterse blyven zou, d.i. zichzelf, al ondergingen
haarpraatjes de verlammende correctie van 'n * prote
uit de school van De Vries & Te Winkel.' (Idee 1199, vw
via, p. 315 *M. de Vries)
"jou *Kadmus *modewoorden
Lit. J. Noordegraaf, `Multatuli's ideeen over taal',
(
in: Over Multatuli, 1979, nr. 4, p. 21-36)

TAAL – TAL

vervolgen met vragen naar byzonderheden omtrent
de vestiging der Romeinen in Germanie, indien by
daartoe was opgewekt door 't vinden der overblyfselen van 'n aquaduct, zal nu zulke dingen met zorg vermyden, omdat ze hem rieken naar 't pensum uit
Tacitus.' (vw Iv, p. 593)
*Hooft *Octavia

Taglioni, Italiaanse familie van vermaarde dansers en
danseressen, onder wie de zeer beroemdgeworden
Maria Taglioni (1804-1884, huwde in 1832 met graaf
Gilbert de Voisins). Ze wordt door M. samen met de
Weensegezusters *Elssler genoemd in de Max Havelaar (vw I,p.139).

Taine, Hippolyte-,1828-1893, Frans geschiedkundige en filosoof, positivist. Van 1864 tot 1884 was hi'
hoogleraar kunstgeschiedenis in Paris. Hi' werd bekend als kunstrecensent van Lejournal des debats, als
medewerker van de Revue des Deux Mondes en als auteur van reisbeschrijvingen, zoals Voyage aux eaux des
Pyrenees (1855) en Voyages en Italie (2 dln., 1866). Hi'
publiceerde verder onder meer de filosofische studie De l'intelligence (2 dln., 1870) en Origines de la France contemporaine (6 dln. , 1875-1894). *Stuart Mill
"Spencer

Taal isgansch het Volk, De-, g etterlievende maatschappij' te Gent, diem. in apri11868 benoemde tot
`briefwisselend lid', schrijft hi' in een brief aan C.
Busken Huet(19 april 1868, vw xi', p. 773). In Idee
1047e voegt M. instemmend met deze programmatische naam, toe: 'En ik durf meer ze en: de taal is
gans de mensheid!' (vw vi, p. 409).

Taal- en letterkundige congressen, *congres 2
Tachtigers, de-, *F. van Eeden "W. Kloos *A. Verwey
*De Nieuwe Gids

Tachtigjarige oorlog, *Alva *Maurits van Nassau
Tacitus, Publius Cornelius-, ca.-118 n.Chr., Romeinsgeschiedschrijver. Hi' schreef onder meer Julius Agricola (over het leven van zijn schoonvader,
proconsul van Brittannie), Germania (een etnografisch-geografische geschiedschrijving van Germanie) en Historiae. Zijn hoofwerk is Annales, waarvan
slechts enkele boeken bewaard zijn gebleven. Tacitus le de in zijn werken de nadruk op de beweegredenen van de handelendepersonen.
M. noemt Tacitus verschillende malen als voorbeeld
van een klassieke auteur die niet meer op scholen
onderwezen wordt. In Idee 872 schrijft hi' dat de
leergierigheid van de leerling wordt teruggedrongen door tucht:
Vat naar studiegelykt, werd tot straf gemaakt, en dit
noopt hem inspanning te zoeken in onverschilligheid. Dezelfde jongen die, overgelaten aan z'n ingeschapen weetgierigheid, den onderwyzer zou

Tal, Tobias-9 1847-1898, werd in december 1874 rabijn
van de Nederlands-Israelitische hoofdsynagoge te
Amsterdam. Vanafjuni 1881 was hi' opperrabijn
over het ressort Gelderland. In 1881ging hi' in discussie met Henricus Oort(1836-1927), hoogleraar
Hebreeuws en klassieke joodse geschiedenis te Leiden, over een commentaar bij het schilderij Ten
moeilijke plaats in de Talmoet' van Meijer Israel de
Haan(1852-1895), dat Oort in Eigen haard (188o, nr. I)
hadgepubliceerd. Tal publiceerde de brochure Prof.
Oort en de Talmoet (Amsterdam, 188o), die door Oort
beantwoord werd met Mijn antwoord aan T. Tal (Amsterdam,1880). Hierop volgde Tal met Een blik in Talmoet en Evangelie, tevens mijn laatste woord aan Prof. Oort
in deze zaak (Amsterdam, 1881); Oort antwoordde met
Evangelie en Talmoet uit het oogpunt der zedelijkheid vergeleken (Leiden, 1881). Tal wees o.a. op de vele joodse
bronnen die in de Christelijke evangelies zijn aan te
wizen.
M. volgde deze polemiek en schreef op 3 februari
1881 een sympathiserende brief aan Tal. Hi' betuigt
hierin zijn Innigen dank' voor Tals `hoogstbelangryken arbeid'. M. verklaart zelf atheist te zijn,
`doch juist deze religie – 't woord «godsdienst»
komt hier niet te pas – noopt me tot bondgenootschap met ieder die std voert teen... bedrog.' (vw
XXI, p.140-141). Tal antwoordt de volgende dag met
een hartelijke brief, doch constateert daarin dat hi'
g onkunde in de 'coterie' (Fr. kliek )
vooral strijdt teen
van Oort, 'die zoo luide spreekt, waar zij zoo weinig
vw
weet'. Hi' veronderstelde een bedrog van Oort (vw
XXI, p.141-143).

TALENT — TANDEM

Talent, In Pruisen en Nederland schrijft M. dat talent in
Nederland altijd geminacht wordt:
`Zal 't yolk geestdrift putten uit de wyze waarop te alien tyde in Nederland talent beloond is? *Vondel werd
te werk gesteld (als kassier geloof ik) by de bank van
Lening. *Nomsz stierf in 't hospitaal. *Fokke Simonsz
was arm. *Witsen Geysbeek schynt niet het nodige gehad te hebben zyn kinderen een redelyke opvoeding
te geven, want ik heb zyn zoon gekend als knecht (niet
als zogenaamd bediende) in een boekwinkel, op 't
Damrak te Amsterdam. *Bilderdyk leefde zeer kommerlyk. Al wat niet officieel-geleerd was, al wat niet
behoorde tot wat Van Vloten «Koningsgeleerden»
noemt, was by ons te allen tyde geminacht, en werd
ter dood toe vervolgd door de mannen enp
lace.' (vw iv,
P. 79)
*Humoristisch Album
Talleyrand-Périgord, Charles M. hertog van-,
1754-1838, Frans diplomaat, bisschop van Autun
(1788-1791), minister van Buitenlandse Zaken (17971807). Hij steunde achtereenvolgens de oude monarchie, de revolutie en Napoleon, en vertegenwoordi de na diens val Frankrijk op het Wener Congres.
Onder de Bourbons werd hi'j wederom minister, van
1830-1835 was hi' gezant in Londen.
M. zinspeelt in een brief aan C. Busken Huet d.d. 22
juli 1866 (vw xi, p. 636) op een aan hem toegeschrevengezegde: surtout pas de zêle! (Fr. houd vooral je
gemak, vooral niet te veel ijver). Deze uitspraak gebruikt hi' ook in Idee 115 (vw II, p. 337;• "staatsbetrekking). In een noot bij de Max Havelaar bestrijdt hi' de
eveneens aan Talleyrand toegeschreven stelling dat
de taal aan de mensgegeven zou zijn om zijn gedachten te verbergen:
`Het diplomatisch axioomque la parole est donnee a
l'homme pour ddguiser sa pens& [dat het woord aan
de mens gegeven is om zijn gedachten te verhullen],
is niet van aziatischen oorsprong. Of 't waar is dat
Talleyrand die betise gezegd heeft — en ne ddguisant
nullement sa pens& alors [Fr. op dat moment zijn
gedachte allerminst verhullend], en dus nogal dom
van z'n eigenstandpuntj e bezien! — laat ik daar. De
ware diplomatic bestaat in oprechtheid.' (noot 22, vw
I, p. 323)
Aan baron A.D. van Verschuer schrijft M. op 13 oktober 1881 dat hi' Talleyrand door de Memoires van *Rdmusat-Gravier de Vergennes anders is aan zien. Zij
vermeldt dat er mdmoires van hem zijn, wat door M.
wordt betwijfeld. Vol ens hem was Talleyrand te
onverschillig en te gemakzuchtig om die te schrijyen (vw xxi,p. 475). Maar hi' had het wel degelijk
gedaan: de Memoires du prince de Talleyrand verschenen in 1891in vijf delen te Paris. "Metternich-Winneburg
Talma, Francois J.-0763-1826, Frans toneelspeler,
trad voor het eerst op in 1787 in Voltaire's Mahomet.
Hi' wordt algemeen beschouwd als de grootste tra-
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gische acteur van zijn tijd. Talma publiceerde o.a.
Reflexions sur Lekain et sur l'art theil tral (Parijs, 1825).
Alexandre Dumas bezorgde de Memoires historiques et
litteraires sur Francois Talma (Parijs, 1850).
In Idee ii8o schrijft M. dat Napoleon Talma gebruikte `om de houdeng te leren van iemand die gekroond wordt': 'Die twee beunhaasden om 't hardst
in majesteit en kunstgevoel' (vw vii, p. 253) . *Kean
"toneelspel
Tanah-Hitam, (Mal. zwartegrond) Javaanse benaming voor het Prinseneiland in de Straat Soenda,
tussenJava en Sumatra. Op de vlucht voor het districtshoofd van Parang-Koedjang, was Adinda's vader met enkele anderen langs Tanah-Hitam gevaren
(Max Havelaar, vw 1, p. 252).
Tandem, (Lat. tandem bona causa triumphat: eindelijk zegeviert de goede zaak) door M. in maart 1878
opgericht genootschap om 'Max Havelaar te pensioneeren'. Men slag de erin dit initiatief geheim te
houden. Pas in 1892 werd er door *Vitus Bruinsma
overgepubliceerd (Ter Gedachtenis aan Multatuli, uitgegeven door de Vereeniging 'De Dageraad', Amsterdam,1892, p.14). Het genootschap, waarvan vele
van M.'s vrienden (o.a. Bruinsma, "C. Vosmaer, *De
Haas, "Roessingh van Iterson, "Versluys en "Admiraal) lid waren, functioneerde van i apri11878 tot i
apri11882(lidmaatschapskaart, vw )(ix, p. 296). De
minimale jaarlijkse bijdrage was f5,- (cf. Vosmaers
administratie over 1879, vw xx, p. 113).
M. koesterdegrote verwachtingen van dit genootschap. Zo schrijft hi' op 3o maart 1878 aan Mimi:
`Het [Tandem] moet en zal grandioos worden. Een kans
van mislukken is niet te bedenken. Je vraagt hoeveel
sectiechefs ik benoemd heb. Op 't oogenblik 19. (...)
Zoodra 't me schikt (...) verhoog ik 't getal sectien.
Maar ook zonder myn toedoen, zullen ze aangroeien.
De sectie die vol is (chef & negen leden) breekt in
tween. (polypenstelsel) Maar, nog Bens, ik weet 'n middel om wel loo sectien te stichten, en zal 't over 'n
maand of 'n paar maanden doen. De financieele uitslag zal ryk zyn.' (vw )(Ix, p. 398)
Op 7 apri11878 bericht hi' dat er al 22 sectien benoemd zijn en dat er nog 7 a 8 op de nominatie
staan (vw )(lx,. De sectiehoofden werden echtergewaarschuwd `niet lichtvaardig in 't uitreiken
van ledenkaarten' te zijn (brief aan Vosmaer d.d. 17
maart 1878, vw xix,p. 326). In 188z werden de Tandem-bijdragen voor een groot deel in het "Huldeblijk opgenomen. Enkele trouwe vrienden bleven
daarna eigen bijdragen sturen (cf. de administratie
van M.J. de Witt Hamer, vw )(Ix, 13. 945). Het Tandem heeft m.geen financiele onafhankelijkheid gebracht. Bruinsma concludeert in bovengenoemde
publikatie over Tandem `dat het leed onder de te
groote verwachtingen die Multatuli van de nauwgezetheid zijner vereerders in hunne offervaardigheid
koesterde'.
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Sinds 1987 bestaat de stichting 'Tandem 2' om de
studie van M.'s leven en werk te bevorderen.
Tangerang, plaats in het noordwesten van de residentie Batavia, waar Saidjah uitrustte in het huis van
een bekende van zijn vader, die hem strohoeden
leerde vlechten (Max Havelaar, vw I, p. 239). In een
noot pleit M. ervoor deze industrie aan te moedigen
(VW I, p. 363).
Tantes, de-, dit zijn Everdina van Wijnbergen (18031889) en Wilhelmina Carolina van Wijnbergen (18061883) uit Wageningen, tantes van Tine ("Everdina
Huberta van Wijnbergen). Tine en haar twee zusters
werden na de dood van hun ouders en voor hun vertrek naar Indie("W. van der Hucht) opgevoed door
hungrootmoeder, Everdina van Wijnbergen-Kleijnhoff en deze twee ongehuwd gebleven dochters.
Aanvankelijk heeft DD. hen enkele malen met geld
leengesteund, doch tijdens zijn "verlof in 1852-1855
de hij geld van hen. Na zijn ontslag te Lebak had hij
een geld om hen terug te betalen. Deze schuld aan
g
DD. in de
g
de tantes was een welkom wapen teen
handen van de familie van Tine en van "J.J. Rochussen. In het najaar van 1856 eisten zij terugbetaling
van hetgeld, juist op het moment dat DD. in onderhandeling was met *Van Son over de aankoop van
een rijstpelmolen en hij erg om geld verlegen zat
(brief aan Tine van waarschijnlijk 28 oktober 1856,
vw Ix, p. 657-660). Op 16 september 1859 schrijft hij
verbitterd aan Tine:

TANGERANG — TELEOLOGIE

in g daar steeds f 5o,- van of voor de tantes (brief
g
aan Tine d.d. njanuari 186o, vw x, p.189).
Nog in mei 1862 heeft DD. last van de `vervloekte
tantes': 'Die zaak (en dat ik u zoo mishandel) schijnt
door Henriette en van Heeckeren op groote schaal
geexploiteerd te worden', schrijft hij Tine (vw x, p.
455) . In een curieus brief van DD. aan "J. van Vloten van midden september 1864 wordt de schuld
van de affaire met de tantes aan *Van Heeckeren tot
Walien, echtgenoot van Tine's zuster Henriette, toegeschreven; de tantes zelf worden dan slechts As
slachtoffer van Van Heeckerens snodeplannen geschilderd(vw xi, p. 382).
Tardieu, Auguste A.-, *Orfila, M.J.B.
Tartuffe, de schijnheilige priester uit Moliêres blijspel Tartuffe (1664). Het stuk werd aanvankelijk verboden, maar door toedoen van koning Lodewijk )(Iv
werd het uiteindelijk toch opgevoerd in 1669.
Tartuffe wordt ten onrechte – het citaat is van Voltaire –genoemd in de aanhef van het hoofdstuk
Triesters, truffels en speelbanken' in de Millioenenstudien (vw v,p. 205).
In een noot( 1875) bij de 'Brief aan den GouverneurGeneraal in ruste' spreekt M. van 'de vuile tartufferie die ons arm land verpese (vw 1, p. 429). Naar
aanleiding van pogingen V orstenschool opgevoerd te
krijgen, beklaagt M. zich bij J. van Hall:
`We zyn niet vooruitgegaan, sedert den tyd toen de
herroeper van 't Hugenoten edikt [Lodewijk xiv], den

do-

`En ik die uit nood van de tantes heb geleend om mij

Tartuffepatrocineerde! Zeker zou men heden geen

staande te houden, met plan om het driedubbel weer

mine van Tartuffe's allooi op de planken kunnen bren-

tegeven, en nog al geld dat zij van ons zelf ten geschenke haddengekregen... ik ben een afzetter.' (vw
x, p. 54)
Hetgerucht dat hij de tantes zou hebben opgelicht
bereikte ook Rochussen. Op io december 1859
schrijft DD. aan Tine:
`HU [Rochussen] zegt aan v. L. dat hij niet bang voor
mij is en doelt op die geschiedenis van de tantes alsof
hij van plan was mij daardoor te discrediteeren in de

gen!' (2 november 1874, vw )(NTH, P. 74)

In Idee 942 noemt hij Tartuffe vergelijkenderwijs
wanneer hij schrijft dat het darwinisme tegenwoordig door de modernen ("moderne theologen) gebruikt wordt: `Arme, onnozele Tartuffe, wat al
ontberingen liet ge u welgevallen, om tenslotte
niets te bereiken!'. Verderop noemt hij Or on de rijke man die bedrogen wordt door Tartuffe: 'Men
moet 'n Or on van domheid zyn (...)' (vw vi, p.122).

ublieke opinie.' (vw x, p. 157)
P
Taylor, William Cook-, auteur van het artikel 'The
Wanneer Rochussen "J. van Lennep vraagt of de gelate Isaac Disraeli, and the Genius of Judaism' in
dragingen van DD. navraag kunnen velen, tracht
Bentley's Miscellany (1848, nr. 23, p. 219-225). M. cideze enkele verhalen te ontzenuwen en schrijft hem
teert hieruit in Idee 1279 (vw vii, p. 654).
onder meer: `«Hij heeft twee tantes opgelicht.» – Ja:
hij is geld schuldig aan twee tantes, aan wie hij te vok Willem
Teisterbant, "Bilderdij,
ren mildelijk geld gegeven had.' (11 december 1859,
vw x, p. 166). Het gerucht dat de tantes door M. aan
Teleologie, leer dat de schepping op een doel gericht
de bedelstaf geraakt zouden zijn, wordt ook door
is, doelmatigheidsleer, leer van de immanente finaMimi ontkend. Zij publiceerde enkele documenten
liteit.
waaruit blijkt dat de tantes al in 1851 enkele gratifiDe `bekende «wysheid van den Schepper»' schamcaties ontvingen om hun nood wat te lenigen (BrieP M. in een noot bij Idee 917 (vw iv, p. 715). In Idee
ven WB Iv, p. 32-33). Mimi beweert verder dat DD.
575 noemt hij de studie van de natuur als hulpmidhen zoveel schonk dat zij zelfs in staat waren van dit
del tot `vrye studie': `er is geen: opdat, alles is: omdat!'
geld wat te `potten'; hij zou dus als het ware zijn ei(vw iv, p. 332). De "Natuur levert `slechts resultanten' ,
gen geld hebben geleend. Toen DD. in 1860 maandestelt hij in Idee 839 (vw iv, p. 568). In Idee 345 wordt
lijksf zoo,- honorarium van Van Lennep ontving,
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de voorzienigheid besot die
die op tijd worm 'es voor
de 'one vogels levert. De vogels zingen daarop
`een loflied ter ere van den Schepper die Deszelfs
schepselen overlaadt met weldaden', aldus een vader. De zoon die hierop gewezen wordt, vraagt
slechts: `-Zingen die wurmen mee, papa?' (vw ii, p.
319). In Idee 1175 betoogt M.:
`(...) men ziet uit dit alles, dat de dogmatiek der doeleinden, de beoefening van de betekenisleer der opdatten, 'n allermoeilykst vak is. Wanneer de rivieren niet
werden warm gehouden door 'n dekkleed van ys,
zegt zeker oNatuurkundig Schoolboek» zouden ze...
bevriezen. Ziedaar, voorzienigheids-prekers, in weinig woorden de karakteristiek der

nog minder is dan 'n houten pop, namelyk niemendal.' (vw Iv, p. 708-709)

Dezelfde legende, maar nu met de `orthodoxe' Terach en de `moderne' Abraham, wordt door M. verteld in de Causerieen (vw iv, p .158-159).

Terentius Afer, Publius-, ca. 195-159 v.Chr., beroemd Romeins blijspeldichter, o.a. van Adel hoe en
A ndria. In zijn verhandeling over het navolgen van
*klassieke schrijvers, prijst M. het feit dat Terentius
`zich niet eens de moeitegaf – en hieraan deed-i wdl
– degriekse stukken van Menander te romaniseren'
(Idee 1268b, vw vii,. 600).

teleologie!' (vw vii, p.

Therm, (term) grenssteen, zuil. Wanneer Wouter

226)

*Van der Burg

Zwitsers teen de Habsburgers (1307), hoofdpersonage in het gelijknamige toneelstuk van Schiller.
*Schiller

schrikt van een deur dieplotseling opengaat,
schrijft M. dat hi' daar stond als een `verbaasde
Term..? (Idee 117o, vw vii, p. 214). In de M illioenenstudkn noemt hi' een buste van de Duits purist en
dichter Maximilien von Schenkendorf(1783-1817) in
hetpark te Koblenz een therm (vw v, p. 78).

Tellegen, Bernard D.H.-9 1823-1885, geb. te Gronin-

Ternate, eiland ten westen van Halmahera in de Mo-

Tell, Wilhelm-, volgens overlevering de held van de

gen, vanaf186o aldaar hoogleraar in de rechten, auteur van een aantal staathuishoudkundige werken.
In 1851 publiceerde hi' De mest-inrigting der stad Groningen; in 187o verscheen zijn rede Duitschland en Nederland `bij de gelegenheid der overdracht van het
rectoraat der hoogeschool te Groningen'. Hi' hield
niet van M.'s werk,getuige een brief van M. aan C.
Vosmaer:
`Feringa schryft me dat Prof r Tellegen affecteert nooit
iets van my te lezen. Ik schryf 'n «champagne styl»
zegt-i. Kent ge dien styl? Ik ken Tellegens owerken»
niet, maar by geeft me recht tot de gissing dat ze niet
petilleeren [petilleren=sprankelen, tintelen].'

maart 1874, vw xvi,

(27

P. 490)

Tentoonstellingen, *Multatuli-tentoonstellingen
Tera(c)h, vader van Abraham (Genesis 11:27). M. vertelt in een noot bij Idee 887 dat 'de bekende legende
uit Abrahams kindsheid' in zijn jeugd nog gebruikt
werd in `Bloemlezingen van gelovige kleur'. Volgens deze legende was Terach een afgodendienaar.
Abraham sloeg op zekere dag diens afgodsbeelden,
op de grootste houten pop na, stuk, waarna hi' de
houtenpop ervan beschuldigde de afgodsbeelden te
hebben vernield.

lukse archipel, zelfstandig vorstendom. De sultan
van Ternate erkende in 1683 de soevereiniteit van de
voc, dock bleef zich onafhankelijk opstellen. De residentie Ternate omvatte een veelgroter gebied: delen van Zuid-Celebes (Sulawesi), alle Noordelijke
Molukken en Nederlands Nieuw-Guinea vielen
hieronder.
In zijn ontwerp voor een memorandum aan gouverneur-generaal Duymaer van Twist van april 1856
klaagt DD.:
Tene expeditie naar Celebes ter beteugeling der oproerige onderdanen van Ternate – men noeme het
eene Bonische politiek – het is niets dan ondersteuning verleenen aan een knevelaar. Men kent in den
Molukschen archipel den Sultan van Ternate niet. (...)
Zij zijn verwonderd van eenen afgezant te hooren dat
zij onderdanen zijn van Zijne Hoogheid die zich niet
anders openbaart dan door Zendelingen om geld en
goed aftepersen (...) Men betaalt en geeft zoo lang men
kan. En als men eindelijk weigert en mort dan wordt
het regt des Sultans bewezen met Hollandsche expeditien, zijn roof wordt gedekt met de hollandsche vlag,
– zijne hebzucht wordt bezegeld met Hollandsch
bloed, – zijne schande wordt betaald met Hollandsche
eer!' (vw ix, p. 610)
*Boni

`Terach aan 't ontkennen! Een houten pop, zei de man
– en, oppervlakkig geoordeeld, was dit zo heel gek
niet – kon onmogelyk anderepoppen stuk slaan. (...)
De afschuwelyke afgodendienaar was terdeeg in den
val gelopen want: «als dan uw houtenpop daartoe
niet machtig genoeg is, hoe kuntge dan geloven dat-i
hemel en aarde zou geschapen hebben?» Zo sprak 't
verstandige zoontje, en men moet erkennen dat deze
redenering a fortiori, nogal klemmend is. Jammer
maar dat ze niets bewyst voor de macht van 'n god die

Tersteeg, D.F.-, hoofdredacteur van het maandblad
*Nederland. Injuli-september 1870 plaatste hi' M.'s
*`Divagatien over zeker soort van liberalismus'. De
correspondentie tussen M. en Tersteeg lie aanvankelijk via Tine, aan wie Tersteeg zijn verzoek om
een artikel hadgericht. Hi' stuurde haar het eerste
honorarium van f4o,- (vw xiv, P . 95).
M. hoopte op een duurzame samenwerking met dit
blad, maar constateert op 9 juni 1870 in een brief
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aan Mimi: 'Jammer dat ze een geld hebben voor
vast en veel'(vw xiv, p. 140). In een brief aan Tersteeg d.d. 6 juni 1870 beklaagt hi' zijn nood over
deze onrustige periode zonder inkomsten, waarin
hi' koorstachtig werkt en zich voedt met... koekjes
`omdat 'n banketbakker me kredietgeeft' (vw xiv, p.
134). De medewerking aan het tijdschrift werd gestaakt toen het budget van het tijdschrift niet langer
toereikend was(cf. brief van M. aan Mimi d.d. n juli
1870, VW XIV, p.141.

Testament deJean Meslier, "Meslier, Jean

zien van een jong meisje dat in het ongeluk verkeerde
en er heelgoed uitziet. Daarbij kwam nog de geheimzinnigheid onzer betrekking, hetwelk altijd aantrekt.' (vw VIII, p. 568)
(Lit. Paul van

't Veer, Het leven van Multatuli 0979, p.

181-185)

The right man on the right place, motto van Over
Specialiteiten (vw v, p. 483). Het motto is verworden
tot een stopwoord, schrijft M.:
lezer, ik koos m'n eigen manier om u voor te bereiden tot het betoog dat de uitdrukking: the right man
on the right place, te onzent is afgedaald tot 'n armza-

Testament desgrossen Kurfiirsten, Das-, *Frederik
Wilhelm, de grote keurvorst van Pruisen, zou onder
invloed van zijn tweede vrouw, Dorothea van Holstein, de Pruisische staat verdeeld hebben ten gunste van de zonen uit zijn tweede huwelijk. Het
Testament dateert van 1686; de verdeling van de
staat berust waarschijnlijk op de Mernoiren van Carl.
L. P011nitz. Het Testament werd door de opvolger,
Frederik iii, niet erkend. M. noemt het testament in
Pruisen en Nederland (vw iv, p. 71).

Tetzel, Johann-, 1465-1519, dominicaner monnik.
In zijn hoedanigheid van aflaatprediker vormde
hi' de aanleiding voor het optreden van Luther. M.
gebruikt Tetzel veelal vergelijkenderwijs. Zo
schrijft hi' bijvoorbeeld aan C. Busken Huet op 21
december 1867, wanneer hi' in onderhandeling is
met minister *Rochussen over het kabinet Van Zuylen van Nyevelt, dat men Luther wel bestreden

lig vulsel, tot 'n scie, tot 'n stopwoord. Neen, tot iets ergers... tot 'n onwaarheid.' (vw

v, p. 485)

Thebe, *Chresos
Theocritus van Syracuse, 3e eeuw v.Chr., schepper
van de bucolischepodzie, schreef tal van id lien. M.
noemt Eine Frage van "G.M. Ebers `Theokritaansch'
(brief aan W.A. Paap d.d. 4 juli 1881, vw xxi, P- 374).
In zijn verhandeling over het navolgen van "klassieke schrijvers prijst M. C. Vosmaers vertaling van
Theocritus' De Syracusische vrouwen en noemt Theocritus'podzie als voorbeeld van oorspronkelijk
werk:
`De antieke dichter a bien Write de la litterature [Fr.
heeft zich zeer verdienstelijk jegens de literatuur gemaakt] omdat z'n werk nu eens gelykt op den arbeid
dien 'ngoed schryver van vandaag leveren zou. Maar eilieve, om dit doel te bereiken schreef Theokritus de au-

anaTetzel raakt worden ze
wil zien ,
maar `als je

teurs van vandaag niet na! Voor modellen van aardige

(vw xi', p. 572). Aan de Haase afdeling van
de "Maatschappij tot nut van den javaan schrijft
hi' dat zij `zich hebben laten verlokken ten behoeve van Droogstoppels bezwaard gemoed, den rol
van Tetzel te spelen' Nee 942, vw vi, p. 127). "Poppink

Syrakusische vrouwtjes nam-i... aardige Syrakusische

boos'

vrouwtjes (250, 251) en daar deed-i wel aan. Dääraan
heeft-i te danken – begaafde studie in menskundig opmerken en technisch weer even, als vanzelf-sprekend
aangenomen – dat z'n werk de eeuwen overleefd
heeft, thans nog met genoegen wordt gelezen, en door
Mr. Vosmaer in 't hollands vertaald is.' (Idee 1266, vw

Teunisz, Cateau-, beschermelinge van DD. te Poerwakarta tijdens zijn verlovingstijd. Zij was een dochter
van eengepensioneerde kapitein van de Infanterie,
die aan lager wal was geraakt. Zij logeerde enkele
maanden bij de kommies "Permentier.
DD. ontmoette haar op 8 oktober 1845. Hi' beschrijft
haar in een brief aan Tine als een mooi meisje, zeer
blank en met witte tanden (brief van 2-11 oktober
1845, vw viii, P . 472-473) . Over haar schreef hi' nadien uitvoerig in zijn brieven aan Tine. DD. compromitteerde haar; mevrouw Permentier wees haar
weldra de deur. Voor Cateau's vertrek naar Batavia
schrijft DD. op 7 december 1845 aan Tine:
qk hoop Cateau dezen avond nog te zien, en als ik
haar niet alleen kan spreken kom ik voor haar venster,
schoon zij het mij verboden heeft, omdat ik haar laatst
bij die gelegenheid een kus heb gegeven. Ik heb nooit
opgehouden u boven alles lief te hebben, maar er zijn
wel oogenblikken geweest dat ik verhit was door het

vii, p. 589-590)
"Staring

Theologie, *katholicisme "protestantisme *moderne
theologie

Theophile, In de Causerieen schrijft M. over een zekere
Theophile:
`Ik zeide dan dat zekere Theo bile, wonende aan de
Kromme Nieuwstraat te Amsterdam, blykens attesten
van dankbare beweldadigden, een onfeilbaar middel

(vw
Iv, p. 276)
Deze taardschepper' kon zelfs een biljartbal een
baard bezorgen (Causerieen, vw iv, p. 296). In Over Specialiteiten wordt zijn `wonderbalsem' vermeld (vw v,
P. 486). Ook in Idee 951 wordt zijn bekendheid genoemd(vw vi, p. 149).
heeft uitgevonden om den baard te laten groeien.'

THEORIE - THORBECKE

Theorie enpraktijk, Idee 500 luidt:
`De stryd om voorrang tussen praktyk en theorie, berust - als vdel stryd - op misverstand. Theorie die in
de praktyk faalt, is: gebrekkige, valse theorie... dat is:
geen theorie. Al wat de theorie-mensen ten laste leggen
aan de praktyk, gaat verkeerde praktyk aan. En wat de
practici afkeuren in de theoristen, komt voor rekening
van would-be-theoristen.' (vw iii, p. 239)
Thersites, lelijke en boosaardige Griek die in het leger van Troje spottend de bittere waarheid placht te
zeggen en die het le er ophitste tegen de aanvoerders. Hi' kreeg van Odysseus een pak slag en werd
door Achillesgedood toen hij het lijk van Penthesilea de ogen wilde uitsteken. In de parabel in Idee
1126 wordt Thersites door het dommepubliek toegejuicht (VW VII, p. 105).
Thieme, Derk A.-0830-1879, vestigde zich in 1853 als
uit ever te Arnhem. Hi' gaf De Tijdspiegel, De N ederlandse Spectator en Vragen van den dag uit, alsook werken van Lindo, Lodewijk Mulder, Lublink Weddik,
Vitringa en Keller. In 1868 richtte hij met M. Nijhoff
en A.W. Sijthoff Het V aderland op; in 1874 verhuisde
hij naar Den Haag.
Na de verschijning van de Max Havelaar zocht hij M.
als schrijver aan. In augustus 1860 bezocht hij M. die
hem werk beloofde. M. schrijft Tine op 27 augustus
1860 dat Thiemegraag zijn rive-correspondentie
zou willen uit even. Hi' schrijft verder:
`Toen ik aan Thieme vertelde dat ik wel eens in den
brand zat, zei hij: dat is uw eigen schuld, er is geen een
boekhandelaar die het zich niet tot een eer rekenen zal
u geld te geven, gij hebt een schat in uwe pen, enz.
enz.' (vw x, p. 294)
In oktober 1860 verscheen bij Thieme M.'s "Indrukken van den dag. M. heeft verder geen contact meer
met hemgehad.
Thiers, Louis Adolphe-0797-1877, Frans historicus
en liberaalpoliticus, minister onder Lodewijk Philips, hoofd van het Uitvoerend Bewind te Bordeaux
in 1871. Hi' sloot vrede met Duitsland, onderdrukte
de *Commune van Parijs en werd de eerste president van de Franse Republiek (1871-1873). De conservatieven dwongen hem tot aftreden. Thiers was
bekend om zijn meeslepende redevoeringen.
M. noemt hem in de Millioenen-studien een `zwendelaartje', omdat hij zich kantte tegen de herinvoering
van speelbanken in Frankrijk en boven vrijwillige
aflossing van de oorlogsschuld de voorkeur gaf aan
staatsleningen 'met premien' (vw v, p. 319). Dezelfde zaak wordt door hem bekritiseerd in een noot uit
1872 bij Idee 451:
`De brave Thiers tekende openlyk voor een millioen
franken, d.i. hy maakte zich door 't storten van circa
vier tonnen gouds tot schuldeiser van den Staat voor
byna vyf ton. Van 't gestorte geld trekt hy, tegen vyf
procent over 't nominale kapitaal, ruim zes procent
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rente, en alzo anderhalf maal de marktwaarde. Hy kan
desverkiezende elk ogenblik zyn actien met twaalf
procent winst van de hand zetten. Toch liet hy in de
courant en zyn deelneming aan die schelmery uitkryten als 'n blyk vanpatriotismus!' (vw iii, p. 388)
Verderop spreekt hij van het `manneke Thiers' en
het `presidentje Thiers' met diens `makker' "PouyerQuertier. Eind 1872, betaalde Thiers de gehele oorlogsschuld aan Duitsland af.
In 1840 had Thiers als minister het lijk van Na poleon naar Frankrijk laten overbrengen. In zijn Histoire
du Consulat et de l'Empire (19 dln., 1840-1855) maakt
hij melding van het door M. in Idee 218 opgenomen
bezoek van Napoleon aan Breda in 181o. In 1879 tekent M. dit aan in een noot (vw ii, p. 687). *Guizot
"Ruloffs
Thorbecke, Jan Rudolf-, Zwolle 1798 - 's-Gravenhage 1872, Nederlands staatman. Hoogleraar in de geschiedenis van de Staat en het recht te Gent( 1825) en
later in de staatsgeschiedenis te Leiden (1831). In
1839 trok hij de aandacht met zijn Aanteekeningen op
de Grondwet waarmee hij leider van de groeiende
groep liberalen werd, die het beleid van Willem I afkeurden. In 1840 werd hij dan ook benoemd tot lid
van de Dubbele Kamer, die tot herziening van de
Grondwet bijeengeroepen was. Met enkele anderen
stemde hij tegen de door de Koning voorgestelde
veranderingen. In 1844 werd hij lid van de Tweede
Kamer, in oppositie tegen J.N. van Hall, omdat hij
een ruimeregrondwetsherziening wilde. Met acht
anderen diende hij op to december 1844 een voorstel
tot verregaande Grondwetsherziening in. Dit voorstel der `Negenmannen' werd in 1845 verworpen. In
1848 nam hij zitting in een commissie met de opdracht een ontwerp van grondwetsherziening samen te stellen. Het werd door de Dubbele Kamer
aangenomen (*grondwet van 1848). In 1849 werd
Thorbecke minister van Binnenlandse Zaken
(*Wacht op onze daden!). Tijdens zijn bewind kwamen onder meer tot stand: de Kieswet("algemeen
kiesrecht) en Procinciale Wet(1850), de Gemeentewet (1851), de Armenwet, waarbij alle instellingen
van armenzorg onder Staatstoezicht zouden komen
(185i), en de Scheepvaartwetten Van Bossche. In 1853
gaf hij de rooms-katholieken de vrijheid tot de instelling van het aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Haarlem, Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond. Hier was de Aprilbeweging tegen. Zij wekte
met haarprotest in protestantse kring zoveel beroering, dat het kabinet nog hetzelfde jaar aftrad. Thorbecke werd herkozen als lid van de Kamer voor
Maastricht. In 1860 kwam hij krachtig op tegen
Staats-exploitatie van spoorwegen en tegen de aanleg van Staatswegen. Zijn motie werd echter verworpen. In 1862 werd hij opnieuw belast met de vorming van een kabinet. Ditmaal vond hij als liberaal
de anti-revolutionaire *Groen van Prinsterer tegenover zich. Hi' werkte mee aan de afschaffing van de
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slavernij in West-Indie, de Indische Comptabiliteits-

hij, in tegenstelling tot wat hi' zelf beweerd had, de

wet, waterwegen voor Amsterdam en Rotterdam,

`besmetting' in de politick ("contagium) niet wegge-

exploitatie van Staatsspoorwegen, de Wet op het

nomen(Idee 315-316, VW II, p. 505-506).

Middelbaar Onderwijs, geneeskundige wetten, af-

Na zijn dood werd Thorbecke ook als schrijver ge-

schaffing der gemeentelijke accijnzen en van die op

prezen. M.'s reactie hierop:

brandstof.

`De man schreef allergebrekkigst, en levert in z'n kreu-

In 1866 bracht de koloniale kwestie het kabinet ten

pele werken (...) een getrouwe afspiegeling zyner be-

val. Thorbecke werd vervolgens lid van de Tweede

krompen geestvermogens. Hy was een der kleinste

Kamer voor Groningen. Toen het kabinet Van Zuy-

mannen die ooit 'n rol speelden op publiek terrein.

len van Nyevelt ten val gebracht was, stelde hi' het

Arm Nederland!' (noot Idee 399 uit 1872, vw II, p. 721)

kabinet Van Bosse-Fock samen. In 1871 vormde hi'

Het "welzijn van het yolk tijdens Thorbecke's minis-

zijn derde kabinet met Van Bosse voor Kolonien. Hi'

terschap neemt hi' onder de loep in Idee 451, waar-

bracht de overeenkomst met En eland in zake het

bij hi' in een noot nogmaals het onliberale karakter

Sumatra-Traktaat(1872) tot stand ("Atjeh). Zijn

van Thorbecke benadrukt (VW In, I) . 394-395).

voorstel tot invoering van Inkomstenbelasting werd
verworpen en het ontslag aan zijn ministerie was

In Idee452 bekritiseert hi' Thorbecke's Historische
Schetsen Cs-Gravenhage, 186o): 'de vlag dekt de la-

reeds verleend, toen hi' op 5 juni 1872 overleed (101-

ding niet, de stijl is slecht, Thorbecke geeft meer of

les). Op 18 mei 1876 werd op het voormalige Re u-

min diepzinnige beschouwingen over de verdeling

liersplein – thans Thorbeckeplein – in Amsterdam

van macht engezag: wie 't best caramboleerde.' (vw

een standbeeld van Thorbecke onthuld.

III,p. 165). Verderdop schrijft hi':

Thorbecke was de leider van de liberale burgerij, die

`Zelfs al naamt gy de moeite die vervelende dorre «his-

door zijn optreden aan de macht kwam. De toe-

torische» schetsen van Mr Thorbecke te doorworste-

stand van de arbeidende klasse werd door Thor-

len, ik verzeker u, dat ge... vermoeid wezen zoudt, ja...

becke's maatregelen niet verbeterd, ook de toestand

maar u niet bezwaard zoudt voelen met overmaat van

in Indie bleef onveranderd. Om deze en vele andere

onnodige wetenschap. Uw gemoed zou rein blyven

redenen werd Thorbecke door M. uiterst fel bestre-

van staatkunstige spinnekoppery, en ik hoop zelfs,

den. Hi' viel hem veelvuldig op elk gebied aan: als

dat gy juist dit zoudt geleerd hebben uit uw lectuur,

schrijver, als leider van de liberalen, als minister, als

dat er uit zulke lectuur niets te leren valt. Het boekje

vorm en inhoud aangaat

de vader van de Grondwet en van de Kieswet. Hi'

van den beer Thorbecke is, wat

schold hem uit, bij zijn Leven en na zijn dood.

beide, een kostbare bydrage tot de grote verzameling

Thorbecke wordt o.a. bekritiseerd in de Ideeen311-

van al 't geschryf, waaruit men precies kan te weten

317 (VW II, p. 502-507) en in Idee 452 (VW HI, p. 148-

komen hoe men niet behoort te schryven' (vw iii, p.

184). Bij het aantreden van het tweede kabinet
Thorbecke in 1862 verlangt M. nog grote daden van

173).
Vat we

Thorbecke:

becke? Niets, volstrekt

niet vinden in de werken van den beer Thorniets van wat wy zouden zoe-

`Hy moet: De Havelaar-zaak uitmaken. 't Zegel op de

ken by iemand, die 't wél meent met de publieke zaak.

dagbladen afschaffen. In komende rechten... idem.

Geen

Ministerie van eredienst... idem. Wetten tegen laster

vaart. De toestand des Volks is hem een gesloten boek,

en kindermoord... idem. En nog een en ander... ja,

en nergens blykt zelfs z'n begeerte dat boek te openen.

nog vddl meer. Geschieden zal het!' (Idee 227, vw H, p.

schyn van aandacht wydt by aan 's Lands wel-

Zulke begeerte zou dan ook moeten voortkomen uit

hart, en hoe dor 't geschapen staat met dat «per-

435)
Geen van die verwachtingen heeft Thorbecke waar-

het

gemaakt, constateert M. in een noot bij dit Idee (vw

wilt – des

II, p. 687). In Idee 312 spot hi' met Thorbecke's ver-

styl van den

soonlyk middelpunto – of ovaal-brandpunt, als ge

ministers, zyn we gewaar geworden uit den
auteur.' (vw iii, p.177)

klaring dat hi' niet behoorde tot de Liberale Partij

M. neemt in deze kritiek, die de vorm van een voor-

(*annonce van een bierbrouwer).

dracht heeft Cikzelf moest me inspannen, tot het

`Schande over u Thorbecke', roept hi' in de aanhef

uitspreken van al die gordiaanse frasen', vw III, p.

van Idee313:

algemeen belang, gy de schepper onzer ellendige Kieswet? Hoe, gy verloochent uw party,
gy loochent zelfs 't bestaan der partyen, gy, de partyman by uitnemendheid? Gy, de vaandrager? Gy, de
voorganger? Gy, het verzamelingspunt dier zoge`Hoe, gy spreekt van

175), de

Historische Schetsen als maatstaf ter beoorde-

ling van de geest van de regering.
Door zijn bewering dat de

Historische Schetsen de ge-

hele schrijversarbeid van Thorbecke gedurende een
kwart eeuw zoud uitmaken(vw in, p. 155), toonde
M. zich slecht op de hoogte met de omvangrijke pu-

naamde liberalen, 't mikpunt der zogenaamde behou-

blicistische arbeid van de staatsman, voor wiens ver-

ders? 0 Thorbecke, byna beweegt ge my conservatief

diensten hi' een begrip Icon opbrengen.

te worden... Zeker!' (vw II, p. 503)

Uiterst fel wordt M.'s bestrijding van Thorbecke,

Thorbecke heeft noch de door het yolk betaalde do-

wanneer erplannen worden gemaakt een stand-

minces afgeschaft, noch de Kieswet veranderd, noch

beeld op te rechten:

de Tweede Kamer naar huisgestuurd. Verder heeft

`De toestand van 't Nederlandse Volk, sociaal en poli-
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`Degeest kwam over my, en ik maakte er — schrik niet!
tisch, isgevaarlyker dan ooit. (...) Weet, begrypt, kent
— een honderdtal! Gehalte? Wie zou nu mal genoeg
ge dit alles niet? Gy hadt het toch kunnen weten, Nezyn te denken dat die ioo alien precies even goed zyn?
derlanders! Tien jaren geleden heb ik u gewaarDit is zeker: «aardig» zyn ze allen, hetzy door den
schuwd. (...) De bladzyden waarin ik uw onmachtigen
bliidsinn die de zotterny van den dag karakteriseert
afgod in z'n naaktheid tentoonstelde, werden dezer
(...) hetzy door den vloed van 't geheel. 't Is of ik den
gedrukt...
TOch
'n
standbeeld!
ten
vyfden
male
dagen
vent begraaf.' (vw xv, p. 387)
Maar zyt ge dan krankzinnig? My komt het zo voor.
In Idee 979 bespreekt M. enkele artikelen die hande(...) Wie Indie kende voor dertig jaren, en than de
len over de verdiensten van Thorbecke:
daar verschynende couranten leest, die op allerlei
`Professor "Vissering sprak, Professor "Buys sprak, Prowyze den toestand afspiegelen waartoe de Europese
fessor "Opzoomer sprak... over den «groten staatsmaatschappy in Indie gezonken is, heeft slechts de
man» Thorbecke. Maar al die heren gingen, als
keus tussen smart en woede. Vloek over de Haagse elrE. J .P.] Jorissen en de rest, heel voorzichtig voorby:
lendelingen die aldus 't heerlykste bedierven, wat ooit
wat die man byzonders heeft uitgericht! We vinden allerlei
aanspraak mocht maken op zorgvuldige behandeling!
meer of min afgezaagde oratorische fanfares, maar...
En op de lyst van die ellendelingen staat Thorbecke
vi, p. 208)
eiten, daden vinden we niet!'
f
bovenaan. Hy had het recht niet, dom te zyn. Hy had
In zijn naschrift bij de derde bundel Ideeen spreekt
het recht niet, onbekwaam te zyn. Hy had het recht
M. van `Thorbeckeritis'(vw vi, p. 389) en in een aanniet, traag te zyn. Men betaalde hem — in geld, wat
tekening bij De Zegen Gods door Waterloo van 'Thorspaarzaam, dit moet ik erkennen, maar in eer en inbeckomanie'(vw III, p. 559). "F.A. van Hall
vloed dan toch ruim — voor wat anders! En — boven alLit. H.A. Gomperts, `Multatuli contra Thorbecke',
(
les! — hy nam de plaats in van beteren dan hy. Dit is
in: Intenties 2, Amsterdam, s.a., p. 91-96)
m'n hoofdgrief. Hy was: gewoon,/En in den vreemden
tyd dien wy beleven,/was, op zyn standpunt, 't ordinaiThorbecke, W. - ,1843 - 1917, zoon van de voorgaande,
re: misdaad!' (Idee 969, vw VI, p.170-172)
advocaat en later landsadvocaat. Hi' verdedigde in
In juli 1876 verschijnt in De Tolk van den Vooruitgang
hetproces van "H.j. jut diens medeplichtige en echt(jrg. 1, nr. 6, p. 226; vw xviii, p. 427-428) het artikel
genote Christina Goedvolk.
`Thorbecke-vergoding ' . Het stuk is ondertekend
Op 19 mei 1876 spot M. in een brief aan G.L. Funke:
door Trienden van Multatuli'. Zij stellen voor de
`Ook Thorbecke's zoon heeft in 'tproces Jut 'n
gasten die aanwezig zullen zijn bij het diner ter geprachtige rol gespeeld! t Is 'n spelletje!' (19 mei 1876,
legenheid van de onthulling van het standbeeld, te
VW xvm,p. 362).
onthalen op M.'s grafschriften op Thorbecke.
Ni.publiceert in Idee 972 (vw vi, p. 179-196) zijn 107
Thugatêr, parabel van, *vrouw, positie van de
grafschriften op Thorbecke, in navolging van de
"Schoolmeester. Enkele hiervan zijn:
Tiedeman, H.-, van 1870 tot 1871 redacteur van het
`I De man dien men de vryheid nam hier in de kist te
tijdschrift Onze Eeuw. In 1870 verzocht hij M. om koleggen,/Was zo verdienstelyk dat z'n beste vrinden
pij voor het nieuwe blad. m. bood hem de eerste opniets goeds van `m/weten te zeggen.'
zet van Over Specialiteiten aan (cf. brief aan S.E.W.
`II. ANDERS Wandlaar die me hier begraven ziet,/Als 't
Roorda van Eysinga d.d. io-n januari 1871, vw xiv,
sterven 'n kunst was, dan lag ik hier niet.'
` XX. ANDERS De man die hier begraven leit,/Stak uit in
p. 354) . Een maand later trok M. zijn bijdrage in; hij
vertrouwde de voorwaarden van Tiedeman niet
onuitstekendheid.'
(brief aan Tiedeman d.d. 12 januari 1871, vw xiv, p.
'XXVIII. ANDERS Ik zou me hier minder vervelen,/Als ik
3 65).
arlementje kon spelen.'
p
Tiedemanpubliceerde in februari van dat jaar een
` XLVII. ANDERS Wat m'n eminentie aangaat, lezer, ik
lovende beoordeling van de Max Havelaar – waarvan
geefje de keus Of je me houden wilt voor 'n groten
de derde druk verschenen was – in Onze Eeuw (p. 167dwerg of 'n byzonder kleinen reus./Zeg nu eens dat de
168; vw xiv, p. 480-481). Hi ' vermeldt dat van deze
man die hier ligt, exigent is,/Die stumperd is met alles
druk, uitgegeven door *K.H. Schadd, reeds meer
tevree, als 't maar in z'n soort eminent is.'
dan3000 exemplaren verkocht zijn. Hi' dringt aan
`Lxxxviii. ANDERS. Multatuli is 'n letterdief, bepaald!
op een goedkopere editie, want de Droogstoppels
Of: exakter misschien, onbepaald:/Hy heeft al z'n Ideeen Slijmeringen, zo schrijft hij, `moeten de massa
een uit myn werken gehaald./En dan klaagt-i nog met
achtervolgen als spooksels; in kinderboeken moeten
organig venyn,/Dat er geen ideeen in m'n werken zyn!'
ze als boemannen worden ingevoerd, (...) HavelarisDezegrafschriften bevielen M.'s uitgever *G.L. Funme moet op het yolk worden ingeent als koepokstof.
ke allerminst (zie o.a. brief aan M. d.d. 1 oktober
1872, vw xv, p. 384), maar M. stond op publikatie erTiel, *Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel
van in de vierde bundel Mean. Aan zijn vriend
S.E.W. Roorda van Eysinga schrijft hij op 3 oktober
Tide, Pieter Anton-, 1834-1889, verloor op jonge leef1872 over de totstandkoming van deze epigrammen
tijd beide ouders, waarna hij door zijn oom van
– zoals M. ze zelf noemt – onder meer:
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moederszijde P.N. van Kampen, opgeleid werd voor
de boekhandel. Hi' werkte verder bij de boekhandelaar-antiquaar en uit Frederik Muller en de uitgever I.A. Nijhoff. In 1853 werd hi' custos aan de
stedelijke bibliotheek van Amsterdam. In 1857-1861
verscheen van zijn hand de publikatie Bibliotheek van
Nederlandschepamfletten. Na vervolgens enkele jaren
werkzaam te zijn geweest bij de uitgeverij De Erven
F. Bohn te Haarlem, werd hi'j in 1866 benoemd tot
conservator Gedrukte Boeken aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Hi'j ontwikkelde zich tot een
koloniaalgeschiedschrijver en specialist van formaat enpubliceerde in de jaren 1873-1876 in De Gids
enkele studies over de reizen en veroveringen van de
Portugezen. Daarnaast schreef hi' in 9 afleveringen
`De Europeers in den Maleischen Archipel' (Bijdragen
tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie,
aan de
bib
1877-1887). In 1879 werd hi'liothecaris
Universiteitsbibliotheek te Utrecht; in 1886 werd hi'
aldaar benoemd tot doctor honoris causa.
M. maakte kennis met Tiele in de zomer van 1875,
toen deze omgezondheidsredenen te Wiesbaden
verbleef. Na deze ontmoeting bleven zij met elkaar
corresponderen, waarbij M. hem regelmatig schrijft
over taalkundige of letterkundige zaken. Ook raadpleegt hi' Tide over diverse andere zaken. Hij bedankt hem bijv. op 4 augustus 1875 voor diens
informatie over *Van Meteren en vraag t inlichtin22
gen over de auteur *Eibesius (vw xvii, p. 767). Op
oktober 1875 schrijft M. hem:
`Uw vriendschap is 'n ware schat, kerel! Wat kan ik

lezen, en alles wat ik bewaar voor u alleen. Och, hoorde ik 't reeds: – Wy hebben u lief, o vader, maar ge
hadt daartoe niet nodig onze vader te zyn!' (Idee 211,
VW II, p.

423)
In de zesde `geschiedenis van gezag' uit de Minnebrieven, verlaten de kinderen hun ouders na `uitvinding' van dit gebod, dat de liefde vervangt `zoals
velegeboden' (vw ii, p. 37-38).

Tilanus, Christiaan B.-4796-1883, hoogleraar Geneeskunde te Amsterdam van 1828-1873.
In Idee 86 verhaalt M. over een matroos die zijn been
moest laten amputeren door Tilanus. Tijdens de behandeling gaf hi' een kik tot de arts hem per on geluk met een spel prikte. Toen Tilanus hem vroeg
waarom hi' nu zo schreeuwde, antwoordde de matroos: Tat 's waar... maar zie je, professor, die speldeprik hoort er niet by.' (vw II, p. 328). In een brief
aan Mimi d.d. 23 mei 1864 vermeldt M. dat deze geschiedenis waar gebeurd is (vw xi,p. 308).

Times, the-, het meest gezaghebbend Engels dagblad, werd in 1783 in Londen opgericht door J. Walter. Idee34 luidt:
`Myn Ideeen zyn de «Times» van myn ziel.' (vw II, p.
316)

In een brief aan Mina Kriiseman d.d. 29 mei 1874
herhaalt hi' dit aforisme, waarna hi' vervolgt: "t kan
me minder schelen ofge alles of veel met me eens
zijt, maar veel hecht ik er aan dat je mij houdt voor
WAAR. ' (VW XVI, p. 555). *schrijverschap

veel van U leeren. Velen zouden m'n vreugde hierover
niet begrypen omdat de dingen die ik nu bedoel, thuis
hooren op 'n terrein dat niet voor 't myne wordt gehouden, omdat men my veroordeelt tot uitsluitende
poeterigheid.' (vw xvm, p. 52)

hem of en toe boeken. Hierdoor maakt
met het werk van Bakhuizen van de Brink
(brief aan Tiele d.d. 9 december 1877, vw xvin, p.
763).
(Lit. Dr. Pieter Anton Tiele. Documentaire bijdrage tot een
biografie, 's-Gravenhage, 1981)

Tiele stuurt
M. kennis

Tielsche Courant, "Is Nederland een roofstaat?
Tien Geboden, de-, Over het gebod 'art uw vader en
uw moeder' merkt M. in Idee
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op:

`Dat ellendig voorschrift is uitgevonden ten gemakke

Timoer-leng, 1336-1405, Mongools veroveraar, liet

zich in 1369 tot vorst van Trans-Oxanie uitroepen.
Bij de uitbreiding van zijn gebied versloeg hi' in
1402 de sultan "Bajazet I. M. schrijft in de Max Havelaar dat Timoer-leng, "Djengis-Khan of "Noereddien Mahmoed mogelijk de koning is uit de
anekdote over een `koning die niet wilde dat men de
betaling verzuimde van een korrel zout die hi' bij
zijn eenvoudig maal gebruikt had, omdat, naar hi'
zei, dit het begin was van een onrecht dat ten laatste
zijn rijk zou vernietigen' (vw 1, p.189). Deze anekdote wordt echter algemeen toegeschreven aan de Perzische vorst Nourshivan (Max Havelaar, ed. A. KetsVree, 1992, dl. ii, p. 122). Verder wordt Timoer-leng
genoemd in de lane reeks koningen in de Millioenen-studien (vw v, p. 62).

van ouders diegebrek voelden aan geestelyk overwicht, en te lui waren of te droog van hart, om liefde te

(vw ii, p. 422)
In het daaropvolgende Idee richt M. zich tot zijn kinderen aan wie hi' over bovengenoemd gebod
schrijft:

Timotheus, ps. van *H.H. Huisman.

verdienen.'

`Met of zonder bybeltekst... voor of tegen bybeltekst...
met of zondergebod, zullen zy [moeder] en ik uw liefde weten te verdienen door liefde.'

Hi' besluit het Idee met de wens:
`Och, waartge reeds zo ver dat ge myn Ideeen kondet

Tin Aijon, rijke Chinees aan wie DD. in augustus 1843
te Natal vier- of vijfduizend gulden te leen vroeg om
zijn kastekort aan te zuiveren. De man kreeg het
geld niet bij elkaar, DD. zou hem daarop hebben bedreigd. Een paar weken later liet DD. hem twee dagen en een nacht in de gevangenis opsluiten. Op 3
september 1843 schrijft Tin Aijon een klachtbrief
aangeneraal "Michiels, waarin hi' schrijft door DD.

TINE – TOESPRAAK

onverdiend te zijn opgesloten in `het Blok van het
Kettinggangerskwartiee (vw viii, p. 298).
Tine, "Wijnbergen, Everdina Huberta van
Titus,
1. Flavius Vespianus-, 39-81 n.Chr., keizer van Rome
van79 tot 81, sloe in 7o de joodse opstand neer,
waarvoor men te Rome een triomfboog voor hem
oprichtte.
In een noot bij Idee 786 schrijft M. dat `hofmakers
en flikflooiers' Titus eerden als `amor ac deliciaegeneris humani'(Lat. liefde en vreugde van het menselijk geslacht). Dit is zo gek nog niet, aldus M., `als
men maar blieft aan te nemen dat zy het genus humanum uitmaakten, en dit heeft de laaghartige Clio
gedaan' (noot bij Idee 786, vw iv, p. 699).
2. ps. van A.F.H. de Lespinasse, lid van de vereniging De Dageraad. Hij vertaalde Dupuis' Aard en oorsprong der christelijke godsdienst (1859, Amsterdam: F.C.
Giinst). Hij wordt door M. in Idee 482 genoemd als
den van de mannen die `smaad verdragen om den
wille der waarheid'(vw iii, p. 230).
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Tjilangliahan, district aan de kust van Lebak. In het
gelijknamige dorp kocht Saidjah een vissersprauw
waarmee hi' naar de Lampongs zeilde (Max Havevw I, p. 253). In het archief van Lebak vond DD.
laar,
twee rapporten over de knevelarijen van de demang
van Tjilangkahan, Angka Widjana (vw ix, p. 417436, P. 559-561). Deze stukken werden opgenomen
in zijn "bewijsstukken in de Havelaarzaak (vw Iv, p.
618).
Tjiringin, afdeling van de residentie Bantam. In de
Max Havelaar zegt Havelaar dat de toestand in Tjiringin volgens de resident (d.i. *Brest van Kempen) nog
ellendiger is dan in Lebak. Havelaar vraagt zich of
hoe de resident de misbruiken in deze afdeling kan
laten bestaan, zonder de regering daarvan in kennis
te stellen(vw 1, p. 191-192).
Toeankoe, (Mal. Toeankoe=grote heer) In een voetnoot bij Idee 10 8a geeft M. aan dat toeankoe op Sumatra de hoogste inlandse titel na sultan is. Op de
toeankoe van Natal wilde hi' indertijd graag een
goede indruk maken (vw vi, p. 421). *Si Pamaga

Tjiandjoer, (Tjanjor, Cianjur) hoofdplaats van de ge- Toelast, Hotel de-, "hotel 8
lijknamige afdeling van de Preanger-RegentschapToemengoeng, adellijke titel op Java. "Pangerang
P DD. en Tine trouwden daar op io apri11846
(huwelijksakte, vw viii, p. 674-675)De regent van Tjiandjoer, raden adipati Aria Koesoe- Toen en thans, schimpdicht van DD. uit 1840, geschreven als reactie op de verkrachting van een meisma Ningrat, een neef van de regent van Lebak, zou
atavia.
je te B De verkrachter, een assistent-resident,
in 1856 met root gevolg naar Lebak komen. Dit was
werd slechtsgestraft met overplaatsing. Het gedicht
een reden tot knevelarij van de inlandse bevolking,
eindigt met de reels:
omdat de ontvangst hoe
g
kosten met zich mee
Vie thans eens anders vrouw begeert,/Of meisj es uit
bracht. Dit bracht de regent `rneer dan anders in de
de buurt onteert -/Krijgt eerst een maand verlof, zoals
verzoeking (...), — om niet te zeggen in de noodzakehet voorbeeld leert,/En wordt daarop gewis met glans
Wkheid met het oog op zijne benarde geldelijke posigepromoveerd./Zo wreekt men thans – in onzen tijd/
tie, om door onwettige middelen te voorzien in de
De snood belaagde onnozelheid.'
toebereidselen voor dat bezoek', schrijft DD. op 24
DD. nam hetgedicht op in zijn "`Brief aan A.C. Krufebruari 1856 aan de resident van Bantam, C.P. Brest
seman. Hij schrijft hierin dat hi' het zelf indertijd
van Kempen (vw Ix, p. 502- 503). Deze missive werd
een 'term schimpdiche vond (vw ix, p. 186). Hij had
door DD. overgenomen in de Max Havelaar (vw I, p.
gehoopt dat het gedicht voor wat opschudding en
261-263). In een noot bij dit werk geeft hi' aan dat
wat bekendheid zou zorgen, maar hi' kreeg slechts
hi' de voorkeur geeft aan de spelling Tjanjor, omdat
kritiek op de lento van de versregels en enkele indit z.i. beter aansluit bij de klank van het woord (vw
houdelijke zaken (vw ix, p.188-189).
I,p. 335). *Karta Nata Negara
(Ook opgenomen in: Multatuli Gedichten. Verzameld
Een beschrijving van Tjiandjoer en omgeving door
en ingeleid door Sander Blom, Amsterdam, 1985, p.
(Tijdschrift voor Neerland's Indie
J.I.van Sevenhoven
,
22-24)
Batavia, jrg.1,1838) werd opgenomen in de Volledige
Werken (vw viii,. 672-673).
Toespraak tot de Hoofden van Lebak, door Max
Havelaargehouden bij zijn intrede als assistent-resiTjikalong, plaats op 15 km. afstand van Tjiandjoer,
dent van Lebak (Max Havelaar, vw 1,p. 105-114). De
op de we naar Poerwakarta. Hier zouden DD. en
toespraak werd in het Maleis gehouden (vw I, p.
Tine na de huwelijksvoltrelddng de nacht doorbren104). Enkele passages hieruit luiden:
gen. "huwelij k
la, ik weet dat er veel goeds is in Banten-Kidoel! Maar
niet hierom alleen was myn hart verheugd! Want ook
Tjikandi, district in de afdeling Serang van de resiin andere streken zou ik veel goeds gevonden hebben.
dentie Bantam, bestaande uit tweeparticuliere lanDoch ik ontwaarde dat uw bevolking arm is, en daarn. M. noemt dit district in de Max Havelaar (vw
derije
over was ik blyde in het binnenste myner ziel. (...)
I, p. 87).

TOESPRAAKJE — TONDANO
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Hoofden van Lebak er is veel te arbeiden in uw landstreek! (...) Ik wenste gaarne in goede verstandhouding met u te leven, en daarom verzoek ik u my te
beschouwen als een vriend. Wie gedwaald mocht hebben, kan op een zacht oordeel van myn kant staat maken, want daar ikzelf zo menig keer dwaal, zal ik niet
streng zyn... niet althans in de gewone dienstvergrypen of nalatigheden. Alleen waar nalatigheid zou worden tot gewoonte, zal ik die tegengaan. Over
misslagen van groveren aard... over knevelary en onderdrukking, spreek ik niet... zo iets zal niet voorkomen, nietwaar, Adipati?'
De toes rack werd op 3o januari 195o door Albert

Vogel in Den Haag (Diligentia) voorgedragen.
*Van der Capellen *Minahassa
Toespraakje aan Gijs, verse dat DD. op 24 juli i852,
schreef als afscheidsgroet aan Albert Antoine Gijsberti Hodenpijl in een exemplaar van het prentenboek Piet de Smeerpoets (vw ix, p. 263-264). De
slotregels van dit gedicht luiden:
`Leef vrolijk, Rijk, gezond, pleizirig, lustig lekker,/En
denk van tijd tot tijd eens aan Uw/Douwes Dekker'

Hodenpijl werd adjunct-administrateur bij de Marine.
Toetoepen, (Mal. in de doofpot stoppen) In zijn aantekeningen van midden maart 1856 betreffende Lebak, schrijft DD. over de `neiging om knevelarijen te
toetoepen' (vw Ix, p. 540).
Tolk van den Vooruitgang, De-, tijdschrift 'ter bevordering van aaneensluiting alle y vrijzinnigen'. De
eerste twee jaargangen (1875-1877) verschenen onder redactie van *G.W. van der Voo, de derde en vierdejaargang (1878-1879) onder redactie van *B.P.
Korteweg. In de eerste jaargang publiceerde Van der
Voo drie artikelen, getiteld 'De bestrijders van Multatuli', waarin hi' zich vooral teen 1. van Vloten
kant (vw XVIII, p. 26-29, p. 70-72 en p. i8o-181). Van
der Voo werd in hetzelfde blad van 1875-1876 bestreden door "J.W.T. Cohen Stuart (vw xvm, p. 67-7o, p.
285-286 en p. 327-329). Cohen Stuart meent dat M.

zich `verachtelijk' gedragen heeft in `zake-Tine' (vw
XVIII, p. 329).
De derde jaargang bevat M.'s 'Brief aan de voorzitter
van het Demokratisch Con yes' Jac. Rademacher
("congres 3), overgenomen uit Het Vnje Volk van 1873 .
In eenpostscriptum noemt hi' de brief 'door den
slordigen vorm niet geschikt voor de pers', maar
geeft Rademacher wel toestemming voor publikatie, mits voorzien van dit naschrift. "Jut *De Vigne
Tollens, Hendrik-, Rotterdam 1780 - Rijswijk 1856,
Nederlands dichter van huiselijke en vaderlandse
odzie , van beroep verfhandelaar te Rotterdam.
p
Rooms-katholiek opgevoed werd hi' in 1825 remonstrants. Hi' was een aanhanger van de Verlichting.
Zijn eerste bundel Sentimenteele Gedichten en Geschrif

ten verscheen in 1799. Na enkele bundels erotische
jeugdverzen en Voltairiaanse drama's ontstonden
de vaderlandse lierzangen, voorgedragen als protest
teen de Franse overheersing. Uiteindelijk wend hi'
volksdichter. In 1817 won hi' met het gedicht 'Wien
Neérlandsch bloed' eenprijs voor het beste yolkslied. Twee jaar later won hi' een eerste prijs met De
Overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren
1596 en 1597. Verder schreef hi' onder meer de bundel
liefdadigheidsgedichten Bedelbrief in den langen winter
van 1844 en 1845. Op 24 mei 1860 wend zijn stand-

beeld te Rotterdam onthuld.
Hoe algemeen bekend de volksdichter Tollens was,
blijkt herhaaldelijk uit M.'s geschriften. M. citeert
Tollens bijvoorbeeld in zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' uit Menado: `«en wat daarnevenspast» zoo als
Tollens zege (vw ix, p. 157). Deze zinsnede is ontleend aan Tollens"Winteravondlied': 'En Nooden
wij eens een vriend te gast,/Wij zetten vleesch en
visch-/En somstijds wildbraad op den disch,/Met
wat daarnevenspast'.
In degeschiedenis van Saidjah en Adinda (Max Havelaar , vw I,p. 254 en 363) vinden we de slotregels uit
`Dirk Willemsz van Asperen': 'Maar God, met zoveel
wee be aan Nam de offers van dien dag niet aan!'.
In Idee320 (vw II, p. 511) citeert hi' de versregels:

`Korn, wis het zweet my van de wangen,/En, dierbaar wyf, richt aan'. Herhaaldelijk citeert hi' uit Tollensgedicht 'De Noord-Amerikaansche Jager'
(Laatste Gedichten,1848): `Doch, hoe verguisd en uitgefloten,/Ik had hem graag aan 't hart gesloten.'.
Aan deze versregels denkt Fancy in de Minnebrieven,
wanneer ledereen bezig is u [=Max] naar beneden te
halen' (vw II, p. 24). De tweede versregel wordt gebruikt in M.'s behandeling van de geschiedenis van
"Octavia(Idee 1021, vw vi, p. 3o8). Al te enthousiast
was M. niet over de werken van Tollens. In de Ideeen
1075 en 1077 schrijft hi' er gelukkig mee te zijn dat
Tollens' ouders hem niet toestonden zijn leven aan
de dichtkunst te widen:
`... wanneer Tollens' ouders hem vergund hadden z'n
neiging te volgen, wat zou er gebeurd zyn? Me dunkt
dat de man, met verfwaren en al, verzen genoeg gemaakt heeft. (...) Tollens weet niet welken dienst hem
z'n ouders bewezen, en ook de Natie is hun dank
schuldig. (...) Tollens heeft schone stukken geleverd Ten Kate ook! - maar ik betwyfel of 't getal daarvan
groter zou geweest zyn, indien hy niet door z'n «verfwaren» waregeperst tot uiting. En tevens, of niet de
massa onbeduidendegeesteloze, en zelfs bespottelyke
din en waaraan hy zich schuldig maakte, nog verpletterender zou geweest zyn, indien hy niet door z'n
prozaIsch beroep nu en dan ware belemmerd in 't
voortrymelen.' (vw vi, p. 731-732)

*Claudius *humor
Tondano, hoofdstad van degelijknamige afdeling op
Celebes, ten zuidwesten van Menado, bij het Tonda7oo m. boven zee. De waterval te Tondano
no-meer,

TONEELSCHOOL — TRANSVAAL

maakte evenmin als andere watervallen indruk op
Havelaar (Max Havelaar, vw I, p.137).

Toneelschool, gesticht in 1874 door *Het Nederlandsch Toneelverbond, met steun van "J.N. van
Hall en "H..J
Schimmel.
De toneelschool worth door M. afgekeurd in een
zeer uitvoerige brief aan Van Hall d.d. 26 december
1875, waarin hi' zijn denkbeelden ontvouwt over de
opleiding van een toneelspeler (vw xvm, p. 144-163).
Vol ens M. is opleiding nodig `om tot de vereischte
«Beschavinp te geraken'. Hij doelt hier niet op een
toneelopleiding maar op ' algemeene Bildung'. Een
deel van deze brief werd door Van Hall, voorzien
van een nawoord, in februari 1876 gepubliceerd in
Het Nederlandsch tooneel (vw xvm,p. 275-278).

Toneelspel en toneelspelers, In de Ideeen 616-626
(vw iv, p. 368-377) en in de Ideeen 1180-1182 (vw via,
p. 252-264) gaat M. naar aanleiding van de opvoering van Scilla ("Scylla) van Rotgans in op de situatie
van het Nederlandse toneel. M. is het met de bewering van de toneelspeler *Talma eens, dat een artiest
zich niet mag laten meeslepen door gevoel. 'Dan is 't
geen kunst meer, was Talma's thesis, en de myne.'
(Idee 6zo, vw Iv,p. 371) . Aan het slot van Idee 1188
merkt hi'j op:
`Maar dat de amsterdammers volkomen 't recht hebben zich dommer aan te stellen dan anderen, is 'n
waarheid waarvoor ik dit vel van m'n Ideeen te pand,
en hun eigen gemeentebestuur tot voorbeeld geef. In
die stad wordt de Schouwburg... aan den meestbiedende verpacht! Dit staal zal wel genoeg zyn.' (vw vii, p.
289)
In 1878 merkt hi' in een noot hierbij op dat er sinds
enige tijd `rote beweging op 't gebied van Toneelspeelkunst' is. Hij betwijfelt echter of daaruit iets
goeds zal voortkomen (vw vii, p. 336).
In Idee957 schrijft hi' na het toneelstuk *V orstenschool hetplan te hebben gehad een verhandeling
over de oorzaken 'van 't verval der Nederlandse toneelspeelkunst' en 'van de Nederduitse dramatische
litteratuur' te schrijven. Hij schrijft er weken aan te
hebbengewerkt, maar het geschrevene verscheurd
te hebben omdat het slechts titterheid' bevatte:
`Want, lezer, de hoofdinhoud van m'n opmerkingen
was, dat we in ons land hoofdzakelyk hierom geen
goede schryvers voor het toneel hebben — en tevens
minder goede toneelspeler — omdat ons 't voornaamste ontbreekt, wat de kunst nodig heeft: een Publiek
dat behoefte voelt aan Kunst, dat besef van Kunst
heeft, dat Kunst waard is, en dat aan Kunst den we g
weet te wyzen.' (vw vi, p. 153)
In Idee 1269 geeft M. een anekdote over een talentloze toneelspeler te Kassel, die zich, nadat hi' geaccepteerd had dat hi' geen talent bezat, toelegde op het
verkleinen van de roem die anderen behaalden (vw
vii,p. 602-605). *Mina Krtiseman *Toneelschool
*Nederlandsch Toneelverbond
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Toneelstukken van Multatuli, *Aleid *De Bruid
daarboven *Hector *Vorstenschool

Torlonia, bankiersgeslacht uit Rome. Giovanni Torlonia(1754-1829), een arme man uit Sienna, verkreeg
in 1809 de hertogstitel. M. spreekt in Idee 1214 van
`wissels van prins Torlonia' (vw vii,p. 372).

Tounens, Ordlie-Antoine de- 182o (of 1825) – 1878,
Fransprocureur te Perigueux en later als avonturier
lane tijd in Chili woonachtig. Hij werd in 1861 tot
koning Oreie-Antoine de eerste van Araucania en
Patagonie uitgeroepen. Hij trachtte een moderne
staat en Europese waarden in te voeren. Op 4 januari 1862 werd hi' echter al door de Chilenen gevangen
genomen en gedeporteerd. Pogingen zijn kroon te
heroveren mislukten(1869 en 1874).
In 1861plaatste het Duitse blad Die Presse een satire
tegen de `reglementeerwoede', met daarin het 'bericht' dat de koning van Araucania een reglement
op het eten van mensen had opgesteld. De "Amsterdamsche Courant nam het verhaal als informatie over,
schrijft M. in Over vryen arbeid (vw ii, p. zzo).
In de Millioenen-studien vertelt M. het verhaal van
Tounens, die zichzelf tot koning van Araucania had
uitgeroepen: 'Hy voerde oorlog met Chili, en richtte
meer koninklyke zaken uit'. Toen het hem tegenliep keerde hi' naar Frankrijk terug, waar hi' besot
werd. Vol ens M. zou Tounens op dat moment
(1870) opnieuw in Zuid-Amerika zijn (vw v, p. 3o8).
Als `Orelius denprocureur' wordt hi' nogmaals genoemd in de Millioenen-studien (vw v, p. 113).
(Lit. Reinder Storm, `Millioenenstudien en Antoine
de Tounens', in: Over Multatuli,1992, nr. 28, p. 51-55)

Toverfluit, de-, volksverhaal over een fluit die mensen laat dansen. Het motief werd door Mozarts librettist Schikaneder verwerkt in de opera Die
ZaubelflOte (1791). Wouter bezit een rent met figuren uit deze opera (Idee 1047, vw vi, P . 397).
Transvaal, Zuidafrikaanse Republiek, door de Engelsen vrij verklaard in 1852, doch in 1877 weer geannexeerd. In 188o kwam de republiek in opstand
o.l.v. Paul Kruger. In 1881 volgde de Overwinning
der Boeren en in 1884 werd de republiek opnieuw
onafhankelijk verklaard. Over de Nederlandse publieke opinie inzake Transvaal schrij ft M. op 1 mei
1881 aan D.R. Mansholt:
`De boeren in de Transvaal, flink vechtend voor hun
onafhankelykheid (voor zoo ver we goed geinformeerd zyn!)
kyk, dddrvoor heeft men sympathie! Maar de Atjehers
die sedert jaren 't zelfde doen, zyn oproerlingen! Wat
my in de zaak der Transvaal 't meest getroffen heeft, is
niet dat de Engelsen geklopt zyn... (ik heb altyd geweten dat burgers meer beteekenen dan soldaten met
«krygskunde.») maar de eerlykheid van 'n groot deel
der engelse pers. Zoek eens zoo'n loyaliteit in Holland!' (vw xxi, p. 278)
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Traupmatm, "Tropmann
Treinkaartjes, *advertenties op spoorkaartjes
Trimoerti, de Indische drieeenheid bij de Brahmanen: degoden Brahma, Sjiwa en Visjnoe. Die
drieeenheid hebben wij gangs wat omwegen en vry
verbasterd' overgenomen, aldus M. in Idee 17o. Ze
bestond uit: ' scheppen – juister: samenstellen – uit onderhouden, en vemietigen, juister: ontbinden' (vw ii, p.
391).
Trippenhuis, groot herenhuis aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam, gebouwd door Jan Trip
(1664-1732), burgemeester van Amsterdam. In het
Trippenhuis beyond zich in M.'s tijd het schilderijenmuseum, later is die collectie overgebracht naar
het Rijksmuseum. Het Trippenhuis worth genoemd
in de Woutergeschiedenis (Idee 1134, vw vii, p. 123124).

TRAUPMANN — TROONREDE

Troemon en Anabaloe wordengenoemd in Idee 984
(vw vi, p. 222). In een noot bij de MaxHavelaar
schrijft M. hen persoonlijk te kennen en noteert verder dat zij hem soms te Natal bezochten vw 1, p.
34o). Analaboe werd later tot Malaboe of Meulaboh
herdoopt.
Tromp, Cornelis-0629-1691, Nederlands admiraal,
zoon van Maarten Harpertszoon Tromp, streed onder meer bij Livorno, bij Lowestoft, in de Vierdaagse
Zeeslag, bij Noord-Voorland, bij Schoneveld en bij
Kijkduin. Na de dood van Michiel Adriaanszoon de
Ruyter werd hij tot luitenant-admiraal-generaal van
de Nederlandse Republiek bevorderd. Als geschenk
voor zijn rote verdiensten kreeg hij het buiten
Trompenburg tussen Hilversum en 's-Graveland.
In 1885 verbleef G.L. Funke we ens `verregaande
lusteloosheid' in het `Herstellingsoord de Trompenberg' (brief aan M. d.d. 27 juli 1885, vw xxiii, p. 387).
Naar aanleiding daarvan schreef M. hem op 7 juli:
`Trompenburg! Die naam wekt allerlei historische her-

Tristan de beul, "Olivier le Dain

inneringen op! In onze schoolboekjes wordt het zeeheldschap voorgesteld als 'n soort van betrekking. Ik

Triviaal, lett.: wat op de triviale school werd onderwezen. Bij de Romeinen, en ook nog in de middeleeuwen, onderwees men van de zeven vrije kunsten de
drie eerste op het trivium: grammatica, dialectica en
retorica. M. schertst in Idee 1262 over de `trivialegemakkelykheid van alle schryvery': `Misschien zelfs
is ze maar duviaal... als er in 't schoolvak zo'n lage
klasse bestaat, want dit weet ik alweer niet.' (vw vii,
P. 574). Duviaal is een door M. gevormd woord.

althans vatte het altijd zoo op. Tromp was «zeeheld»
zooals iemand die de lui van hun baard ontlastte, barbier was. Tromp was de officieel erkende held van de
Prinsgezinden zooals DeRuyter van de DeWitt'sche
party. Tromp was we gezien in den Haag, en DeRuyter – op 'n korte ruzie-periode na – te Amsterdam en
in Zeeland. (...) Maar Trompenburg! Daar rustte
Tromp op z'n lauweren. Of peen, hij rustte

niet, en

daarop wou ik komen. Zekere heer in de buurt – in

uw

buurt nu – schijnt vervloekt 't land op hem gehad te

Trochu, Louis J.-9 1815-1896, Frans generaal, voorzitter van de Regering van de Nationale Verdediging in
1870, naast *Favre en Leon M. Gambetta (1838-1882).
Hi' leidde de verdediging van Parijs in 1870-1871. In
Idee 9o8 (vw Iv, p. 649) besot M. de redevoeringen
die Trochu voor de Assembled Nationale hield. Hi'
noemt deze redevoeringen 'de prachtige oorzaken
die hem belet hebben vainqueur [Fr. overwinnaar] te
zyn' (vw iv, p. 649). In Idee 910 beschimpt hij
Trochu'sgebed om het behoud van Frankrijk en
concludeert na enkele voorbeelden uit Trochu's redevoering gegeven te hebben:
`Ziedaar de krygskunst die ik uit Trochu's redevoering gehaald heb. Ik oprononceerde» allerlei «efforts»
om z'n oorlogswysheid diep te vinden, maar 't lukte
niet. Wel slag de ik in 't begrypen hoe zO'n man behoefte voelt aan een God. 't Verwondert me dat by er
slechts dal heeft. Me dunkt, een hele Olymp was niet
te veel voor zoveel domheid.' (vw iv, p. 651)

Troemon en Analaboe, streken aan de `peperkuse
van Atjeh, noordelijk van "Singkel. In het begin van
de negentiende eeuw was er een bloeiende pepercultuur(cf. Max Havelaar, vw I, p. 175). Eenmaal in elijfd bij het Nederlands gebied in 1874, bleek de
betekenis zeer overschat te zijn. De radjahs van

hebben. Althans er is 'n destyds gepubliceerde brief
gevonden waren de zeeheld allerjammerlykst wordt
uitgescholden. Ook dit bewyst weer niets tegen
Tromp. Die Petersen – zoo heette meen ik die vyand –
kan zich vergist hebben in de apprèciatie. Maar zulke
dingen geven te denken. Alle meer of min groote historische momenten waren eenmaal omringd door of
lagen begraven onder de duizenden ditj es en datj es
van 't dagelyks leven waaraan niemand zich onttrekken kan. 't Kleine regeert.' (vw 'am, p. 398-399)

Troonrede, In de troonrede van 186o werd verkondigd dat de toestand van de overzeesche bezittingen
in alle opzichten bevredigend was. Bij de beraadslagingen over het ontwerp-adres van antwoord op
deze troonrede verklaarde *Van Hoevell op 25 s e
tember dat er een filling door het land gegaan was,
veroorzaakt door een zeker boek, d.i. de Max Havelaar (vw x,p. 3 16). "P. Mijer wees in deze beraadslain gen op het feit dat "Duymaer van Twist in dit
g
boek zwaar beschuldigd werd (vw x, p. 318). Du
maer van Twist zelf weigerde over dit boek te spreken (vw x,p. 320).
In Over wyen arbeid (geschreven in het voorjaar van
1862) ageert M. tegen de `verrotting' van de Staat
("contagium) en constateert:

TROPLONG — TUUK

`De troonrede spreekt van ongestoorden vrede, van
rust en geluk, op den ogenblik als duizenden daarginder bezwyken onder hongersnood, of neerzygen onder klewang-bajonetten uwer voor hoog handgeld
gehuurde soldaten. Die troonrede spreekt dus leugen,
Nederlanders! Uw Tweede Kamer beraadslaagt met
voorgewende deftigheid wat zy zal antwoorden op die
leugen, en brengt, na 't horen van een zestigtal geachte maar onverstane sprekers, met kunst en moeite de
leugen voort, dat ze die opgediste andere leugen met
genoegen heeft vernomen.' (vw II, p. 231)
In Idee451 schrijft hi':
`De troonrede die de ministers laten uitspreken, is een
jaarlyks terugkerende leugen. En 't antwoord daarop
insgelyks. Nooit laat men den Koning zeggen: «Heren, 't Volk lydt gebrek.» Nooit antwoordt men: oSire,
't Volk heeft honger.» En zo toch zou er moeten gesproken worden, als er naar waarheid gestreefd werd.'
(vw in, p. 142)
In V orstenschool vraagt koning George op het feest
om 'Een speech vol lamme laffe lompe leugensr.
Spiridio begint:
`Hem, hem! M'nheren, het verheugt me zeer,/U hier
opnieuw om my vereend te zien./De toestand is perfekt, het vlees goedkoop./De burgers zien er flink en
vrolyk uit.I Sneller IDe burgeressen... idem. Nyverheid/
En handel... idem. Landbouw... idem./(...) Onderwys,/
Fabrieken... idem, idem. Onze vloot,/Ons leger, schuttery, oogst... alles idem./De vriendschap met de vreemde hoven... idem.' (tweede bedrijf, vw vi, P. 45-46)
In zijn brief aan de Koning ("Brief aan den Koning 4)
beweert M. dat de ministers 'in de jongste troonrede
(1872) zwygend en sprekend gelogen hadden':
`De Ministers hebben Uw vertrouwen misbruikt, door
U te doen verklaren: 0 Vriendschappelyke verstandhouding
kenmerkt onze betrekkingen met alle Mogendheden» Hier
hebben Uw Ministers gelogen, Sire! Opzettelyk, tegen
beter weten aan, gelogen!' (Idee 982, vw vi, p. 215, 217)
*Kappeyne van de Coppello
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denaar. In 1869 vermoordde hi' te Pantin (nabij Parijs) op gruwelijke wijze de echtgenote en kinderen
van Jean Kinck. 'alleen de zes- of zeven-, wellicht
zelfs achtvoudige moord te Pantin vervult alle gemoederen' te Parijs, bericht M. in zijn 'Van den Rijn'bijdrage van i oktober 1869 (vw xiii, p. 63o).
Ook in de Causerieen brengt hi' deze moord ter sprake. Met morbide sarcasme beschrijft hi' in Causerie
my (vw iv,p. 247-257; geschreven op 7 oktober 1869)
hoe de verdediging van de moordenaar zou kunnen
klinken. In Causerie xvm(geschreven 29 december
1869) volt de beschuldiging door de procureur-generaal, die op even ijzingwekkende toon wordt beschreven(vw Iv, p. 304-306). Vol ens M. wordt
Tropmann verdedigd door *Lachaud (vw iv, p. 306).
*doodstraf

Trufsme, waarheid als een koe, gemeenplaats. M. gebruikt het En else woord truism; het Nederlandse
woord bestond in zijn tijd nog niet. In noot 19 (1881)
bij de Max Havelaar schrijft hi': `De bewering dat er
op Java telkens hongersnood heerst, is 'n truism geworden.' (vw I, p. 321).

Tubingen, universiteitsstad in Baden-WUrttemberg
aan de Neckar(ten zuidwesten van Stuttgart). De hog
eschool dateert van 1477. *F.C. Baur en "D.F.
Strauss verkondigden vanaf 1826 de Moderne leer
van de Tiibinger School, een ondogmatische bijbelkritiek. Deze richting werd in Groningen vanaf
ca. 1830 nagevolgd, zij het in een gematigd moderne
opvatting, onder leiding van de hoogleraren P.H.
Hofstede de Groot, L.G. Pareau enJ.F. Van Oordt J
Wzn.
In een noot bij Idee 231 spreekt M. daarom van
`Tubingen in de Ommelanden' (Ommelanden= de
onafhankelijke landstreken Westerkwartier, Harzingo en Fivelgo, die sedert 1596 met de stad Groningen Stad en Lande vormden als 66n lid van de
Unie; vw II,p. 692).

Troplong, Raymond Theodore, 1795-1869, Frans jurist enpoliticus, diende vanaf 18 onder alle volgende regeringen. De KOlnische Zeitung nam bij zijn dood
een denigrerende beschouwing over hem op. In de
`Van den Rijn'-bijdrage van ii maart 1869 citeert M.
deze beschouwing ,
en laat de "'Mainzer Beobachter'
toevoegen:
`WU begrijpen niet (...) hoe men zoo met denepennestreek een man kan beoordeelen, wiens loopbaan dan
toch belangrijk genoeg was hem eene meer wetenschappelijke en menschkundige kritiek waardig te
keuren. (...) Waarheen zou het met de maatschappelijke orde, indien alien, daarvan de steunpilaren uitmaken, zich terugtrokken bij dynastieke verandering.
Die beschuldiging van karakterloosheid wegens het
dienen van verschillende dynastien noemen wij afgezaagd en kinderachtig.' (vw mu, p. 396)

Tulpenhandel, begonnen in 1636, gaf aanleiding tot
grootschalige speculatie. In Amsterdam werd voor
tien miljoen gulden verhandeld. De plotselinge omslag kwam in februari 1637 en bracht duizenden
burgers tot de bedelstaf.
Bij de keuze van een beroep voor hun kinderen moeten de ouders zich niet afvragen wat vandaag de beste kans levert, maar men moet `trachten door te
dri p en in de kansen der toekomst':
`Het bestuderen van den opkomst en 't verval des tulpenhandels kan by dergelyke zakengoede diensten
bewyzen.' (Idee 1079, vw vi, p. 739)

Tuuk, Herman N. van der-, *Neubronner van der
Tuuk, Herman

Tuuk, Titia K.E. van der-, 1854-1939, onderwijzeres,
Tropmann, (M. spelt Traupmann) Franse massamoor-

vooruitstrevendpubliciste en schrijfster van kinder-
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boeken. In maart 1878 publiceerde zij een ingezon(. 261-265; vw
den brief in De Tolk van de Vooruitgangp
)(Ix, p. 232-235), waarin zij schrijft het verlies van
haargeloof aan M. te danken te hebben. Op 16 maart
1878 zendt M. haar een bedan.kbrief, die de eerste
van 24 innemende brieven aan haar zou worden.
Haar brieven zijn niet bewaard gebleven.
In april 1878 zien zij elkaar in Zutphen, waarbij het
M. opvalt dat zij – 'een goede eenvoudige meid' –
mank is. `By al haar eenvoud is ze dapper en oprecht'(brief aan Mimi d.d. ii april 1878, waarin deze
passage is doorgekrast, vw xix, p. 462). Tijdens zijn
lezingen-tournees trachtte M. altijd bij haar op bezoek tegaan.

Twee maal twee is vier, grondbeginsel van alle waarheid, waaraan M. in de Ideeen herhaaldelijk aandacht
besteedt. Bijvoorbeeld in Idee 545:
`Niemand zou de moeite nemen te luisteren naar een
betoog dat 2x2=4 is, maar de verkondiger van de onwaarheid dat 2X2 meer of minder is dan vier, zal te alryk auditorium kunnen rekenen,
ientyde op een talk
als hy slechts zorg draagt z'n ongerymde stelling
enigszins te omwikkelen met geleerd-schynende frazen.' (vw Iv, p. 315)
Ditgrondbeginsel vormt tevens de conclusie in het
`arithmetischgedeelte' van de vergadering van de
"gnomen in de Millioenen-studien (hoofdstuk 'Alles is
in Ales', vw V, p. 95-99).

Tweede Kamer, wordt door M. herhaaldelijk veroordeeld en beschimpt, bijvoorbeeld in zijn kritiek op
de staatsman *Thorbecke en op de Kieswet (*algemeen kiesrecht).
In de Ideeen 119-121 en 133-135 (VW ii, Ix 338-344 en p.
349-363) betoogt M. dat de Kamer het yolk niet vertegenwoordigt. In Idee 133 schrijft hij:
`Op weinige uitzonderingen na zyn de leden van de
Kamergekozen naar een geheel willekeurige, op niets degelyks berustende, en (...) zeer ondoelmatige en gevaarlyke kiesregeling.'
Tweede
Kamer een 'verzaIn Idee 135 noemt hij de
'
meling van nietigheden en verroe
'
(vw ii, p. 355 en
363; "contagium). M. verwijst hierbij naar zijn Over
voien arbeid, waarin hij `zeer laag neervalt op de
Tweede Kamer'(vw ii, 1 3. 354; cf. in genoemd werk
depastiche op kamerdebatten: vw ii, p. 231-255). In
Idee313 spreekt hij van `de bekende onnozelheid eener Kamer'(vw H, p. 503) en in Idee 316 schrijft hij:
`Die Tweede Kamer, die pronkkamer van Nederlandse middelmatigheden, dat museum van misdadieg
nieti gheid , is uw werk, o Thorbecke!' (vw ii, p.
507). In Idee 988 klinkt het: 'Weg met de Kamers!'
(VW VI,. 229).

Desalniettemin – ofjuist daarom – stelde M. zich in
1862 verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Hi'j schreef
daartoe een brief `Aan het yolk van Nederland', opgenomen in Idee z90 (vw II, p. 482-486), maar door
een 'verdrietig misverstand' bereikte dit beroep op

TWEE – TWIJFELAARS

het yolk de lezers te laat of in hetgeheel niet (voetnoot, vw II, p. 482.). Hi' beroept zich hierbij op zijn
manifest aan de kiezers in de Minnebrieven ("Brief
aan de kiezers van Nederland). In een noot uit 1872
schrijft hij bij dit beroep op het yolk:
`By de correctie van dit stuk voelde ik schaamte over
de naieveteit waarmede ik in '62 nog menen kon, dat
een beroep op 't eergevoel van het Nederlandse yolk,
of op een deel daarvan, zou gehoord en verstaan worden. Hoe kon ik op twee-en-veertigjarigen leeftyd, zo
kinderlyk zyn?' (vw ii, p. 705)
Eerder al had hij zich kandidaat gesteld voor het
kiesdistrict Tiel (oktober 1860; *Aan de stemgerechti den in het kiesdistrikt Tiel) en werd hij – zonder
zijn medeweten – kandidaat gesteld voor het kiesdistrict "Leeuwarden. Beide kandidaturen lie en op
een mislukking uit.
*behouders en liberalen *democratie "kamerontbinding "parlementair stelsel "regering *sarcasme

Twesten, Karl-0820-187o, Pruisisch politicus en jurist. Schreef de brochure Was uns noch retten kan (1861
?), een aanval op generaal Von Manteuffel, die in
(
een duel zijn rechterarm verbrijzeld had. Nog in
1861 werd Twesten lid van het Pruisischeparlement
voor de Vooruitgangspartij. In 1866 was hij medeoprichter van de Nationaal-liberalepartij. In de 'Van
den Rijn'-bijdrage van 22 juni 1867 bracht 'een
Mainzer blad' hem ertoe dit te bekritiseren:
`Hetprogramma der nationaal-liberale partij wordt
door alle dagbladen ijverig besproken. Enkele noemen het een verstandig medegaan met den geest des
tijds; andere brandmerken de rigting, die de heeren
Twesten, Bennigsen, Lasker, Oettker c.s. genomenhebben,
als een lafhartig en belangzuchtig verraad van den liberale zaak. olteeds de aanhef van uw manifest (aldus
spreekt een Mainzer blad) is eene leugen.' (vw xi', p.
286)
Bij de bespreking van de discussie over de presentielisten van het Pruisisch parlement in de Duitse
ers, meldt de "'Mainzer Beobachter' via de 'Van
P
den Rijn'-bijdrage van 24 april 1869:
`indien nog lets noodig was (...) om ons wantrouwen
inteboezemen tegen al te veel parlementarismus, dan
zou het de wijze zijn, waarop de kiezers thans schijnen aantevangen met hunne Afgevaardigden te beoordeelen. ...)
Staan de goede eigenschappen der
(
vertegenwoordigers tot elkaar in omgekeerde reden
met het aantal absentien? Is Twesten (die twee malen
absent was) vijf malen bekwame, vijf malen vaderlandlievender van bijv. Diincker, die tien malen wegbleef?
Is W agener, die zeventien zittingen oversloeg, een onbruikbaar mensch of een landverrader?' (vw xiii, p.
46o)
*Grabow

Twijfelaars, In Idee 1061b gaat M. uitgebreid in op
het karakter van de twijfelaar en diens plaats in de
maatschappij:

TIJD — TYRTAEUS

Vie niet dom is, niet spoedig voldaan, een lid van
de grote Hanze der luie berusters, meentgewoonlyk
dat-i alleen staat, en voelt zich - in den beginne althans! - gedrukt door depynlyke beschroomdheid die
zo verlammend werkt. De krachten zyner ziel gaan teloor aan inwendigen stryd. Hy is hamer en aambeeld
tegelyk, en zelfs wat daartussen lit.'
g
De meeste twijfelaars aan ten onder in de strijd die
ze voeren met de `weifeling in hun eigen gemoed'.
Ze menen alleen te staan, maar dat is niet waar: `Ze
staan niet alleen, maar de een weet van den ander
niet, omdat twyfelaars nooit 'ngemeente vormen.'.
De twijfelaar wordt door de menigte vertrapt omdat
hi' zich niet wil laten meesleuren door de stroom,
maar tegelijkertijd te zwak is om die te weerstaan.
Hetgebeurt echter ook `dat de beschroomde twyfelaar van vroeger, uit eerlykheid zyner bedoelingen
den moedput tot stellige ontkenning, en de kracht
om staande te blyven' (vw vi, p. 628-629).

Tijd, De-, godsdienstig-staatkundig dagblad van
rooms-katholieke signatuur, opgericht in 1845. In
Idee973 spot M. dat het blad als enige verdienste
van Thorbecke kon vermelden, dat hi' bisschoppen
had toegelaten (vw vi, p. 197-198).
In 1882 stelde De Tijd zich heftig teweer teen het
"Huldeblijk voor Multatuli. Op 5 aril schrijft het
blad:
`Zijn Ideeen zijn het gevaarlijkste, het slechtste boek,
dat jeugdige personen en half-ontwikkelden kan worden in handen gegeven. Van het treurig ongeloof, van
de materialistische en cynieke wereldopvatting, die
wij helaas bij velen onder het jongere Nederland aantreffen, draagt Multatuli de schuld.' (vw xxii,. 151154)

Tydeman, Johan Willem-, 1815-1879, letterkundige
en advocaat te Amsterdam. Op 2 december 1859
schreef hi' J. van Lennep zeer ingenomen te zijn
met de Max Havelaar (vw x, p. 139).
Toen DD. mogelijk kandidaat zou worden voor de
Tweede Kamer, besprak Van Lennep dit met Tydeman (december 1859, vw x, p. 144). Tydeman steunde, daartoe opgewekt door Van Lennep, DD. ' S kandidatuur. Die meende echter dat Tydeman hem wilde
gebruiken om *G.L. Baud te `dooden' (brief aan Tine
d.d. 8 december 1859, vw x, p. 147).
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Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, (tot 185o Tijdschrift voor Neerland' s Indie getiteld), opgericht in 1838
als eerste tijdschrift naast de officiele `staatscourant', de J avasche Courant. " W.R. baron van Hoevell.

Tijdspiegel, De-, tijdschrift opgericht in 1844 door
ds. Lublink Weddik, vanaf 1857 geleid door 1.P. de
Keyser. In De Tijdspiegel van september 186o (dl. II, p.
189-193) verscheen onder de titel Ten boek voor den
Koning' een schitterende (anonieme) beoordeling
van de Max Havelaar, waarschijnlijk geschreven door
De Keyser. Op 31 augustus schrijft M. Tine hierover:
le hebt nooit zoo ietsgelezen. 't Is niet lang, maar het
kan niet krachtiger. Het dondert nog meer dan de Havelaar zelf. Hoe vind je dat?' (vw x, p. 300)
In oktober 1860plaatste het tijdschrift M.'s *`Brief
aan de Gouverneur-Generaal in ruste', waarin de
brief 'Max Havelaar aan Multatuli' ("Max Havelaar
aan Multatuli i) is opgenomen (vw I, p. 391-419). In
het november-nummer van datzelfdejaar verscheen
in het blad de 'Brief van Max Havelaar aan Multatuli' ("Max Havelaar aan Multatuli 2) over de kunst
van het schrijven (vw I, p. 435-472; met enkele wijzigingen en voetnoten herdrukt als Idee 527, vw III, p.
330-350). Verderpubliceerde De Tijdspiegel de brief
van dominee W. Francken Az. aan M.,
getiteld `Aan
den schrijver van Max Havelaar' en M.'s antwoord
hierop (september 1860; vw 1, p. 377-386; *W. Francken Az.).

Tyrtaeus, 7e eeuw v.Chr., Grieks elegisch dichter. Volgens de legende was hi' een kreupele schoolmeester
uit Athene, die in de tweede Messenische oorlog aan
de Spartanen te hulp werd gezonden. Hi' wist de
Spartanen dusdanig te bezielen dat zij de overwinning behaalden. Vandaar de benaming Tyrtaeische
liederen voor krijgszangen. De bewaard gebleven
fragmenten zijn door Bilderdijk in 1787 vrij vertaald.
In zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' schrijft DD. dat
Tyrtaeus `taktiek, strategie en soldij' met zijn gedichten `uitwon', maar dat hi'j zelf niet van verzen
houdt (vw ix,p. 199). *Arndt

u.
Uccle, (Ukkel) dorp bij en later voorstad van Brussel.

arbeid uitgegeven, waarin hi' alledn den heer Rochus-

Multatuli reisde er in juli 186o heen, blijkens een

sen opvijzelt, maar alle liberalen verguist. Is die ar-

brief aan Tine, waarin hi' schrijft: `vergeefsche reis

beid wel ovrij» geweest? De koloniale wetenschap

naar Uccle en bezoek bij v. V.' (2.2 juli 186o, vw x, p.

wordt door deze brochure

277).

fonds wellicht?'

niet gestijfd. Het Multatuli-

Hetgaat bier waarschijnlijk over de Indische contractant Abraham A. van Vloten, met wie DD. en
Tine in Brussel contact hadden, zoals uit hun corres-

Uilkens, Jacobus Albertus-,
1. 1772-1825, geb. te Wierum in een eenvoudig boe-

pondentie uit 1860 blijkt. Van Vloten had hulp aan-

ren-milieu, verloor al in zijn jeugd beide ouders.

geboden (cf. brief aan J. van Lennep d.d. 18 juni

Zijn voogden zorgden voor een gedegen opleiding

1860, vw x,p. 264 en brief aan Tine d.d. io juli 1860,

totpredikant. In 1815 werd hi' hoogleraar wis- en na-

vw x,p. 2.75). Misschien woonde of verbleef Van Vlo-

tuurkunde te Groningen. Hi' schreef populaire wer-

ten te Uccle. In iedergeval was DD. er in die weken

De volmaaktheden van den Scheer
pp in
Zijne schepselen beschouwd, tot verheerlijking van God, en
tot bevordering van nuttige natuurkennis: in redevoeringen

wanhopig op uit om aan geld te komen.

Uhlenbeck, Gerhard H.-0815-1888, geb. op Ceylon,

ken, waaronder

(4 din., 18o1-182.
Multatuli noemt hem in den
3)

officier dergenie in het Oostindische leger, van 1856

adem met *Martinet, auteur van de bekende

tot 1862 directeur van Waterstaat en Openbare Wer-

mus der natuur (Idee 1073, vw vi, p. 723).

ken en van 1862 tot 1863 minister van Kolonien. Hi'

2. "Peripatheticus

Katechis-

schafte de slavernij in West-Indie af. Hi' werd aangevallen door de conservatieven. Nietgesteund door

Uit Multatuli's leven,

"D e Locomotief op 28
Millioenen-studien.

"J.R. Thorbecke, werd zijn begroting door de Eerste

1. Onder deze titelpubliceerde

Kamer verworpen en trad hi' op 3 januari 1863 af.

juli 1870 een deel van de

*Fransen van de Putte volgde hem op. Multatuli

2. In 19o1 verscheen van de hand van *Marie Ander-

spreekt in Idee 451 van 'den inderdaad bekwamen,

son

zeer intêgren, zeer met de indische huishou-

Uit Multatuli's leven. Bij drage tot de kennis van zijn
karakter.

ding bekenden minister Uhlenbeck' (vw III, p. 140).
Uhlich, Liberecht-0799-1872, Duits protestants god-

Uitgevers, *R.C. d'Ablaing van Giessenburg ".
T Bokma "G.L. Funke "F.C. Giinst J. Muuses & co *H.

geleerde, vanaf 1841 leider van de Lichtfreunde of

Nijgh *A.C. Kruseman "j.G. Robbers ("Elsevier) "J.

Protestantische Freunde, in 1845 predikant te Maag-

de Ruyter "D.A. Thieme "J. Waltman y.

denburg. In 1847 werd hi' geschorst, waarna hi' leider van de Vrije Gemeente in Maagdenburg werd.

Ulbach, Louis-0822-1889, Frans schrijver, schreef

In 1848 werd hi' lid van het Frankfurter Parlement.

van 1869 tot 1871 onder het ps. Ferragus een serie

Hi' wordt door Multatuli in Idee 482 gerangschikt

portretten, getiteld

onder degrote denkers (vw iii, p. 23o).

Nos contemporains. In de Causerieen citeert en becommentarieert Multatuli enkele

passages uit een positief artikel over Ulbach uit de
Uilenspiegel,

NRC. De vergelijking van Ulbach met de Franse let-

1. Tij1-, personage uit Nederduitse volksverhalen,
verzameld in het volksboek

TijlUilenspiegel. Deze

held houdt het yolk met zijn doldwaze streken voor

terkundige Eugêne J. de Mirecourt (1812-188o) vindt
hi' niet `gelukkig', maar verder beveelt hi' de visie
van depublicist aan. Vooral Ulbachs klachten over

degek. Wellicht was hi' een genie, suggereert Mul-

middelmatigheid spreken hem bijzonder aan (vw

tatuli in Idee 1002 (vw vi, p. 272).

iv,p. 216-218). "Feringa

2. humoristisch-satirisch (liberaal) weekblad. Hierin
verscheen eind december 1870 (jrg. 1, nr. 29, p. n4;
vw xiv,. z9z) de volgende mededeling:
`Multatuli heeft een nieuwe brochure teen den

Ulevel, vierkant snoepje ,
caramel , meestal in een
kleurig papiertje gevouwen, waarbij vroeger vaak

vryen

een rijmpje ingesloten was.
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In een noot bij Idee 510 schrijft M. dat het bijsluiten
voor oud doorvan een rijmpje al in zijn kinder'
ging. In de Max Havelaar noemt Frits de snoepjes
`Uhlefeldjes' (vw I, p. 17). In een noot bij Idee 510
schrijft M. dat de schrijfwijze eigenlijk `uhlenfeldt i es' zou moeten zijn omdat het gebruik van deze
snoepjes door een zekere heer Uhlenfeldt, naar M.
meent een Deensgezant in Den Haag, zou zijn ingevoerd. Hi'j spot vervolgens dat de industrie van de
Nederlandse `verzenmakery' voor een groot deel bestaat 'in 't opzamelen en samenlymen van die
Uhlenfelt-poezie' (vw iii, p. 421). Droogstoppel acht
de lage prijs van de ulevellen 'met deviezen' een bewijs voor het feit dat verzen maken een moeilijk
ambacht kan zijn (Max Havelaar, vw I, p.17).
Of de ulevel inderdaad naargraaf Korfiz Ulfeldt
1606-1664) genoemd is, is niet bekend. Deze Deense
(
diplomaat trouwde in 1639 met de dochter van koning Christiaan Iv van Denemarken, maakte een
grote carriêre, maar moest in 1651 naar Zweden
vluchten. In 166o zocht hi' zijn heil weer in Denelandverrader
bij verstek ter
marken, hi'lswerd
a
dood veroordeeld, waarna hi'j opnieuw vluchtte.
Over het algemeen wordt aangenomen dat het
woord ulevel afkomstig is van het Italiaanse ulivello
(=olijfje).

Uncle Tom's cabin or the life among the lowly, roman uit 1852 van *H.E. Beecher-Stowe.
Upsilon, "A-00
Urist, M. noemt zijn personage *Albert uit Vorstenschool een `urist' (vierde bedrijf, vw vi, p. 83-84). Het
woord urist is vermeld in het Nieuw Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal van D. Bomhoff Hzn.
Cs-Gravenhage, 1857). Daarin worth het op p. 984
(eerste kolom) als volgt omschreven:
`*Urist, m. (van den –, mrv. –,) die bij het uur werkt,
schrijft, enz.' De asterisk duidt aan dat het woord in
geen van beide `taalkundige woordenboeken' van
Petrus Weiland voorkomt, aldus vermeldt de voorrede(p. vii) van Lammert A. te Winkel.

Ursijn en Valentijn, zonen van keizer Alexander van
geConstantino el. Ursijn wordt door een bermezoogd en groeit op als beer tot Valentin hem ontdekt. Vervolgens trekken zij samen de wereld door
als dappere ridders. Ursijn bestijgt tenslotte de
Griekse en Valentin de Franse troon. Bilderdijk bewerkte deze legende tot de romance Urzijn en V alentijn (ca. 1795). Wouter is in het bezit van een prent
met een voorstelling van de twee broers (Idee 1047,
VW VI,

p. 396).

Ultramontanen, "Veuillot, Louis
Ursula, En else koningsdochter die volgens de le enUlysses, "Odyssee
Umberto, 1844-190o, zoon van Victor Emmanuel

H,

koning van Sardinie, streed in de Italiaanse oorloen van 1859 en 1866, was in 1870 en 1871 generaal in
g
het leer te Rome, dat aan de paus de heerschappij
over de kerkelijke staat ontnam. Umberto werd in
1878 koning van Italie, twaalf jaar later werd hi'
door een anarchist doodgeschoten. In Idee 892 spot
M.: `Logeerde niet onlangs nog prins Umberto – o
heiligschennis! – op 't Quirinaal, alsof 't zo behoorde?' (vw iv, p. 628).
Op het Quirinaal, een van de zeven heuvels in
Rome, waar in het verleden het zomerpaleis van de
paus stond, was vanaf 1870 het Palazzo del Quirinale, de residentie van de Italiaanse koning, gelegen.

de met haar ii.000 maagden een bedevaart naar
Rome maakte. Op de terugreis werden allen in Keulengedood door de Hunnen, nadat Ursula geweigerd had met hun vorst te trouwen. Het verhaal is
verwerkt in Vondels treurspel Maaghden (1640).
In de Millioenen-studien schrijft M.:
`Ik voelde me ontlast als de Keulenaar die, bluffende
op 't aantal relieken in z'n Dom, zich verbeeldde al
heel watgezegd te hebben, toen by zich op de een-entwintigduizend-negen-honderd-acht-en-negentig
knieschyven van Ursula's kameraadjes beriep...' (vw v,
p. 62)

v
Vaarwel aan Natal, *Natal, Vaarwel aan
Vaccinatie, inenting teen de pokken. Aanvankelijk
gebeurde dit met een vloeistof uit menselijke pokpuisten, later gebruikte men koepokstof. In Nederland werden tot 1922 een kinderen op de la ere
school toegelaten, die niet in het bezit waren van
een vaccinatiebewijs, een `pokkenbriefje'. In een
noot bij Over Specialiteiten plaatst M. vraagtekens bij
dezegedwongen vaccinatie van kinderen:
`Hoe men oordele over de doelmatigheid van 't inenten
zelf, ieder vryzinnige moet erkennen dat het dwingen
daartoe 'n middeleeuwse gruwel is.'
De smetstof zou wel eens andere ziektes over kunnen brengen, vervolgt hij. `Doch ook zonder deze
treurige mogelykheid, blyft het altoos de vraag of 't
voorkomen van ziekte – anders dan langs hygknischen
weg, natuurlyk wenselyk is?' De afname van pokken
bewijst nog niet dat de vaccinatie effectief is. De
vraag is nl. 'of daardoor de algemene gezondheidstoestand verbeterd is?', en 'of niet misschien die toestand zou verbeterd zy,
n indien men aan de
poluiekte haar natuurlyken loop gelaten had?'. Onder artsen neemt de afkeuring van dit gedwongen
vaccineren toe, wat voor de regering reden genoeg
zou moeten zijn om er vanaf to zien, besluit M. (vw
v, p. 673).
Vader Anton, naam van de dagboekschrijver uit M.'s
"losse bladen uit het dagboek van een oud man'.
Hi' is kort na Napoleon geboren. Op zijn zestigste
jaar keerde hi' terug uit Indie. In het tweede deel
van de `Losse bladen', getiteld `Jongelingsdromen'
waande hi' zich een reus naar de geest van Napoleon. Hi' zou tronen omverwerpen, het juk van onderdrukte volken breken, hun bevrijdende weldoener
worden etc. Van dezeplannen kwam weinig terecht:
op zijn zestigste jaar woonde hi' met een oude nicht
enjonge neef op Beekhoven en was hengelen zijn
grootste vermaak.
Vaderland, Het-, Haas dagblad, in 1869 opgericht
door de boekhandelaar-uitgever Martinus Nijhoff
(1826-1894).
In april-juli 1874 publiceerde het blad in acht afleveringen de waarderende studie over M.'s werk Ten
Zaaier' van C. Vosmaer. Ook in latere jaren toen

Menno ter Braak kunstredacteur was(1934-1940),
was het blad M. welgezind.
Bij de herdenking van 18 februari 1937 plaatste het
twee artikelen over M. Het eerste, getiteld `Geen
schuld, maar Fatum' is van Menno ter Braak. Het bevat tevens een recensie van Multatuli en de zijnen van
J. Pee (Amsterdam, 1937). Het tweede artikel, getiteld 'De Zenuwlijder van Lebak' van E. Du Perron,
toont aan dat M. reeds door minister Fransen van de
Putte in hetgelijk was gesteld in de *Havelaarzaak.
Het eerste artikel vormde voor de weduwe van M.'s
zoon Edu (*Douwes Dekker-Post van Leggelo) aanleiding tot de uitgave van De W aarheid over Multatuli
en zijngezin Cs-Gravenhage, 1939).
Vaderlandsche Letteroefeningen, tijdschrift voor
kritiek in verlichtegeest, en `Mengelwerk tot
Fraaije Letteren betrekkelijk', opgericht in 1761
door Cornelis Looses en zijn halfbroer Petrus Loosjes, beiden doopsgezind predikant. Jan Wagenaar
was 66n van de medewerkers. Van 1813 tot 1858 was
Jacob W. Untema hoofdredacteur. Het tijdschrift behandeldegeloof, wetenschap, letteren en andere zaken. Al in het begin van de negentiende eeuw
verloor het zijn vooraanstaande positie; men vond
het verouderd en sprak wel spottend van de `Leuteroefeningen'. De jongere generatie was niet tevreden met de conservatievegeest waarmee Untema
het blad redigeerde en vond hierin aanleiding tot de
oprichting van nieuwe tijdschriften, zoals Apollo
(1827-1828) en Argus (1828-1829). Op i januari 1837
werden De Gids en de Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen opgericht, die de leidende positie van de V aderlansche Letteroefi ngen overnamen. Vaderlandsche
Letteroefeningen verscheen voor het laatst in 1876.
In maart 1861 verscheen in het blad(p. 104-110) een
positieve beoordeling van de Max Havelaar, die aansloot bij de recensie van *Veth in De Gids van juli-aug
ustus 186o. De recensent ervan meent evenmin als
Veth, dat M. een `zelfzuchtig oproerkraaiee is. Hi'
wijst crop dat M. vijanden vindt in de Droogstoppels en Slijmeringen en dat hi' ook de koloniale opP teen zich heeft: `Uw excentriciteit wordt u
als misdaad aangerekend, uw overdrijven als oproerkraaiee. Ondanks deze waarderende beoordeling, is M.'s oordeel over de V aderlandsche Letteroefeningen niet gunstig.
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In Idee983 verweert hij zich teen de beschuldiging
dat het naschrift bij De Bruid daarboven volgens een
recensent van dit blad een ` qscherpen, sarkastischen
— byna zou de referent zeggen: menschenhatenden —
toon»' zou dragen' (vw vi, p. 220). In Idee 993
schrijft hij:
`Leven we nog altyd in de dagen der — oude -Letteroe-

doorgoed gebruik, door broederlyk delen van den
buit? Geenszins. (...) Wat zal hem bewegen tot geestdrift, als hy eens eindelyk zal inzien (en hy a 't inzien, zodra er nood is, want schokken maken wakker)
dat de Vaderlandsliefde die men hem tracht in te pompen, eigenlyk niets is dan de liefde der heren voor hun
eigen geld?' (vw iv, p. 69)

feningen, toen men meende dat kritiek bestond in 't
s, zoals een onderwyzer thema's
sprokkelen van foutje
van leerlingen corrigeert?' (vw vi, p. 239).

In Idee 1052b:
`Kortom, wie de duitsche litteratuur wil leren kennen
van 176o af, tot... hm, hm... toe, moet zich 'n compleet
stel hollandse Letteroefeningen en Muzen-almanakken aanschaffen. Daarin vindt men alles — neen, byna
alles — zo ongeveer tegen den tyd toen men 't in Duitsland be on te vergeten. Alles... op 't oorspronkelyke
na. Op den van de Natuur afgekeken

humor na.' (vw vi,

P . 485)
In 1867 plaatste

het blad een negatieve recensie van
M.'s Pruisen en Nederland door C. Duymaer van Twist.
C. Busken Huet reageerde hierop in het voorbericht
bij zijn brochure Nederland (Amsterdam,1867, vw
)(II,p. 556-557). Mimi tekent aan dat M. meende dat
deze Duymaer van Twist `een neef was van den Gouverneur-Generaal in ruste van dien naam' (d.i. "A.J.
Duymaer van Twist) en dat deze publikatie het enige is `dat sedert het verschynen van den Havelaar
ooit van die zyde in het openbaar is gezegd' (Brieven
WB viii, p. 97). *De Gids

Vaderlandsegeschiedenis, "(Geschied)schrijvers
Vaderlandsliefde, kan niet worden aangekweekt
door `Gymnastiek, algemene dienstplichtigheid,
scherpschutters- en wapengenootschappen', zoals
"J. Bosscha had aanbevolen, schrijft M. in Pruisen en
Nederland. Daarvoor is het yolk te verzwakt:

Valentijn, Francois-0666-172.7, vanafi865 predikant op Amboina. Van 1695 tot 1706 was hij predikant te Dordrecht, waarna hij weer naar Indie
vertrok. Hi' werd bekend om zijn Oudt en Nieuw Oostindien vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van N ederlands mogentheyd in die gewesten (5
dln., Dordrecht/Amsterdam, 1726). Dit boek, waarvan M. een eerste druk bezat (thans in het MultatuliMuseum), wordt herhaaldelijk door M. genoemd,
o.a. in een brief aan P.A. Tiele d.d.9 juli 1876 (vw
XVIII, p. 416).
In Over wyen arbeid schrijft hij dat hij op Amboina in
Valentijns huis gewoond heeft, `Althans op myn
huis sloe en al de afmetingen die hy (...) opgaf (vw
II, p. 297).

Valette, GerardJohannes Petrus de la-0853-1922,
noemde zich later De la Valette, Oostindisch ambtenaar enprozaschrijver. Hi' was verzwagerd met
Couperus. Tijdens zijn Europees ziekteverlof ontmoette hij M. toen deze op 22 januari 188o een voordracht hield in Den Haag. Een omvangrijke briefwisseling volgde. Eenmaal teruggekeerd in Indie,
overkwam zijn gezin een reeks van persoonlijke tragedies (cf. brief aan M. d.d. 16 januari 1883, vw xxii,
In 1898 werd Valette resident van Teal,
55
P 525-256).
in 1899 van Pasoeroean en in 1907 werd hij gepensioneerd voorzitter van het Syndicaat van Suikerfabriar later keerde hij terug
kanten te Soerabaja. Twee ja
naar Nederland, waar hij vele artikelen schreef voor

tijdschriften, o.a. onder het ps. Tertius in
Koloniaal Tijdschrift. M.'s brieven aan Valette uit
de jaren 1880-1882 werden, samen met Valettes 'herinneringe aan Dek', gepubliceerd in De Gids van 191c)
(ILp. 387). Valette schrijft hierin dat M. zijn `schitterende voorganger' was, voor wie hij `een eerbiedige
erkentelijkheid' hield. *De Portefeuille

`Van 't Volk? Maar dat yolk is verstompt, vernederd,

diverse

verdierlykt. Dat yolk is slecht onderwezen, slecht ge-

het

voed. Dat yolk heeft weinig oorzaak tot verzet, als er

voor een zeer groot gedeelte der Natie zal elke verandering een verbeteringzyn. Het

kans komt op verandering, want:

is mogelyk, en ik geloof zelfs, dat een Pruisische inval
in Nederland stuiten zou op grote antipathie. Het
vooroordeel tegen «moffen>> zou waarschynlyk zeer
sterk werken, maar of dit vooroordeel in verzwakte lichamen en doffe gemoederen kracht gieten zou tot gelukkig weerstaan van een macht, zo energisch, zo
esloten , zo g ediscip lineerd als de Pruisische, meen ik
g
te mogen betwyfelen.' (vw iv, p. 66-67)

Verderop schrijft hij:
`Geestdrift van het Volk? Het yolk kan 't Vaderland
niet liefhebben, dat allegenot weelderig wegschonk
aan de weinige oudere broeders die gewetenloos misbruik maakten van eengestolen of gehuicheld recht
van eerstgeboorte. Wat geniet het Volk van de Indische baten? Wy aan nu voorby hoe die baten worden
verkregen, maar poogt men de onedele bron te adelen

Valk, Theodorus A.F. van der-0828-1874, zendeling
in Oost-Indie. Tijdens zijn verlof van 1865 tot 1866
was hij leraar Javaans en Maleis aan de Indische Instelling te Delft. In Indie teruggekeerd, werd hij leraar aan hetgymnasium Willem III in Batavia. In
zijn verlofperiode zag hij M. regelmatig, hij koesterde eengrote bewondering voor hem. H i' verdedigt
M. bij zijn vriend "J. van Vloten, M.'s aartsvijand. Op
aanraden van Van Vlotenprobeert Van der Valk contact op te nemen met "Salvador. Die kan M. wellicht
financieel helpen. Op 19 november 1865 schrijft hij
Van Vloten dat dezepoging op niets uitgelopen is.
`En wat Dekker zelfbetreft ik ben na dien tijd nog
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eenige male met hem in aanraking geweest en kan
niet anders dan dien man liefhebben, en 't betreuren dat hi in zijn grootsch en edel pogen zoo luttel
sympathie en steun kan vinden' (vw xi, p. 517).
Op 9 januari 1866 discussieert hi met Van Vloten
over geld dat hi' aan M. en diens uit ever F.C.
iinst heeft gegeven. Van Vloten was het hier niet
G
mee eens, maar Van der Valk acht M. een eerlijk
man. In een post scriptum schrijft hi' mismoedig te
zijn:
`Mijn verhouding tot Dekker en mijn ingenomenheid
met 't g
een hi'oogt
be werkt daartoe zeker med. Ik zie
in dat hi'j gelijk heeft in zijn beschouwing omtrent
den bedorven toestand van onze maatschappij en ons
Staatswezen en nu kan ik de beschuldiging van lafheid bezwaarlijk van mij afwenden omdat ik niet als
hi' den moed heb daartegen op te rukken.' (vw xi, p.
539).

In mei 1866 is hi'j den van de vier ondertekenaars van
de circulaire tot steun aan Tine (vw xi, p. 603-604).
M. noemt hem in Idee 482 een `gewezen zendeling',
en den van de mensen die smaad verdragen omwille
van de waarheid(vw ill, p. 2.30-2,31).

'Van den Rijn'-bijdragen, titel van een reeks artike-

den tegen te hoogen prijs aangerekenden verkoop van
kleine artikelen.' (vw xi, P . 744)

"Opregte Haarlemsche Courant

Vargas, Juan de-06e eeuw, Spaans rechtsgeleerde,
berucht voorzitter van de Raad van Beroerten onder
Alva. Hij leidde o.a. de instructie tegen Oranje, Egmond en Hoorne. Bij de Nederlandse rechtsgeleerden was hi' zeer gehaat.
Inzijn'Brief aan A.C. Kruseman (vw ix, p. 189) vergelijkt DD. generaal *Michiels met Vargas en diens
uitspraak 'ad patibulum' (Lat. naar de galg). Op
deze uitspraak wordt ook gealludeerd in de Millioenen-studien (vw v,p. 51).
Vargas verklaarde alle Nederlanders schuldig: de
Geuzen vanwege de Beeldenstorm, de roomsen omdat ze die niet verhinderd hadden. `Godbewaarme
dat ik m'n beginselen zou ontlenen aan De Vargas!',
roept M. uit in Idee 1007 (vw vi, p. 285).

Vauvenargues, Luc de Clapiers, markies de-, 1715moralist. In 1743
nam hi' als kapitein ontslag uit de militaire dienst
nadat zijn benen bevroren waren geraakt.
In Indrukken van den dag (vw i, p. 386-398), ter inleiding van zijn 'Brief aan den Gouverneur-Generaal
in ruste', citeert M. uit een brief van Vauvenargues
aan de minister van Buitenlandse Zaken, J .J .Amelot
de Chaillou (1689-1749), waarin deze de wens uit om
in dienst van koning Lodewijk xv te treden.

1747, Frans schrijver, wijsgeer en

len, later ook wel de 'Van-den-Rijntjes' genoemd,
die M. van io juli 1866 tot 28 december 1869 (nr. cxv)
schreef voor de Opregte Haarlemsche Courant. Hij was
op voorstel van "C. Busken Huet als correspondent
aangesteld. Busken Huet had de uitgevers, de heren
"Enschede, gewezen op het profijt dat zij konden
Veegens, Daniel-0800-1884, griffier van de Tweede
trekken uit M.'s aanwezigheid te Koblenz en diens
Kamer van 1847-1881. Hij geeft in zijn Historische
`geoefenden blik in politieke zaken' (brief van BusStudien (1884) veel bijzonderheden over letterkundiken Huet aan M. d.d.9 juli 1866, vw xi, p. 626). Busgen. Verder gaf hi' onder de titel Bloemlezing uit de Neken Huet regelde ook een honorarium van f 5o,- per
derlandscheprozaschrijvers, verkort door D. Veegens (1847,
maand. Op 20 juli 1866 schrijft hi' M. dat de artike2e druk 1857), een schooluitgave uit van de B loemlelen 'veel te lang en veel te subjectief zijn. Hij benazing uit Nederlandsche proza-schrijvers van de 16de - 19de
drukt nogmaals het objectieve karakter dat de
35) van "N.G. van Kampen.
,
eeuw( Amsterdam 18
stukken moeten hebben (vw xi, p. 635). WaarschijnM. schrijft over deze bloemlezing in Pruisen en Nederlijk heeft Busken Huet de eerste afleveringen groland:
tendeels zelfgecorrigeerd.
`Op zeer weinig uitzonderingen na (by herinnering
In zijn 'Van den Rijn9-bijdragen haalt M. veel buitennoem ik slechts eenpaar stukken van den ongeletterlandse kranten aan. Om zijn eigen mening te kunden *Haafner, en eengrieks tafereel van Van Limburg
nen ventileren, verzon hi' de Mainzer Beobachter,
Brouwer rep. van Limburg Brouwer]) is het grootste gewaaruit hi' naar hartelust kon citeren. Het eerste bedeelte van die keur uit een keur, de moeite van 't drukwordt
vermeld
in
zijn
Beobachter
richt uit de MainzerBeobachter
ken niet waard, en ook de moeite van 't lezen niet,
`Van den Rijn'-bijdrage van 19 november 1866. Het
tenzy voor den onderzoeker die weten wil met welke
betreft het verlenen van `concessien tot het houden
spys men 't nederlandse yolk meent te kunnen voevan brandewijnkroegen':
`Er is onder anderen vastgesteld, dat in landelijke ge-

den.' (vw rv, p. 8z)

meenten slechts Um concessie ma g verleend worden
op 3oo zielen. De

Mainzer-Beobachter vindt dit nogal

veel, en zegt te ho en dat de ondoelmatigheid dezer
bepaling zal worden opgewogen door een streng toezigt op de

hoedanigheid van het verkochte. Ook zou er,

volgens dat blad, moeten worden gelet op het tappen
van sterke dranken in kraampjes op de markten, waar
zeer dikwijls de wet wordt ontdoken, door het

gratis

schenken van brandewijn, als voorgewende toegift bij

Veer, Hendrik de-0829-1890, geb. te Sommelsdijk,
werd in 1854 predikant en in 1864 directeur van de
Delft. Van 1871 tot 1890 was hi' hoofdredacteur van *Het Nieuws van den Dag, in 1875 was hi' medeoprichter en redacteur van het tijdschrift Eigen
Haard en van 1867 tot 1881 was hi' redacteur van het
tijschrift Los en Vast. Hij nam fanatiek deel aan de
strijd van de modernen *modern theologie) tegen
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de orthodoxen. Hi' publiceerde in Los en Vast een Serie schetsen, die in 1868 in boekvorm werdengepubliceerd onder de titel Trou-ringvoor 't jonge Holland.
De Veer bekritiseerde M. herhaaldelijk in HetNieuws
van den Dag. M. was hier niet van gediend. De Veer
`riekt naar depreekstoel', schrijft hi' op 26 december 1875 aan J.N. van Hall. `Zoo'n vent zou 'n fatsoenlyk man bewegen in 'n krot te gaan wonen, om
alle salonverwantschap met hem te ontgaan.' (vw
XVIII, p. 16o).
Hi' doelt hier op De Veers idee in HetNieuws van de
Dag om toneelspelers `te verheffen' en 'in onze salons' te ontvangen: het grappigste voorbeeld van
`ploertery', aldus M.
Degemeenschappelijke vijandschap teen De Veer
gaf ook stem aan de vriendschap tussen M. en *Mina
Kruseman. AanJ.N. van Hall schrijft hi' op 3 december 1874:
`Mina Kruseman flatteert het Publiek. Ook in haar...
zoen-historie! Ik heb haar geschreven dat ze zich hierin vergist. De De Veers zouden voor geen i000 kussen
van Venus-aphrodite zelf, 'n aandeelhouder van de
Keizersgracht in boos humeur willen brengen.' (vw
xvii, p.167)

D.R. Mansholt schrijft M. op 18 oktober 1881 (vw
485) dat het voor hem steeds moeilijk wordt
om De Veer aan te vallen. Zijn uitgever en vriend
"G.L. Funke is namelijk directeur van HetNieuws van
den Dag. Uit pieteit 'e ens hem ziet hi' van de directe
aanval af. Funke maakt op zijn beurt in 1873 M. zijn
excuses voor deplaatsing van De Veers artikel 'Het
publiek en het genie' (februari 1873; vw xv, p. 595Aan

XXI, p.

597), `waarin niet onduidelijk ten Uwen koste aar-

verkocht worden' in HetNieuws van den
Dag (brief van Funke d.d. 6 februari 1873, vw xv, p.
597; artikel van 6 februari 1873, vw xv, p. 595-597).
Toen De Veer hem echter in 1881 verweet `laf engemeen' te zijn n.a.v. van diens `Levensberiche (*De
Portefeuille), zocht M. secondanten voor een *duel
("Mansholt).
Naar aanleiding van de verschijning van de satire
m. de auteur ervan, "W.A.
Bombono' s (1884), verwijt
Paap, dat hi' in dit boek De Veer, 'den gewerbsmassigen kletsvoorganger by uitnemendheid', overgeslagen heeft. In plaats van T. de Beer, had Paap beter
De Veer kunnen bekritiseren:
`Hy is typisch, en dit is De B. niet. Ja, typisch, vooral om
digheden

deplomphandige manier waarop by z'n theologisch
modernismus heeft weten pasklaar te maken voor de
krantlezende boeren van Ilpendam, Knollendam,
Krullendam &c. Lees z'npaasch- en pinksterpreeken!'
(24 mei 1884, vw xxxin, p. 16o)

overlijden publiceerde De Veer in HetNieuws
van de Dag onverwachts een lovend artikel over M.
waarin hi'j hem hulde bracht en hem bedankte voor
wat hi' voor Indie had gedaan: `Zijn eens als revolutionairgebrandmerkte daad (zijn ontslag) was een
daad van moeden overtuiging. Het geheele Nederlandsche yolk erkenne dit met dankbaarheid. Hi'
Bij M.'s
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bracht het moederland en zijne kolonien weder tot
elkaar'. In zijn Mannen van Beteekenis (1888) wordt M.
door hem tot de `mannen van beteekenis'gerekend.

Veillons au salut de l'Empire,

(Fr. laat ons waken
voor het heil van het Keizerrijk) volkslied. In Idee
1179a schrijft M. dat Napoleon dit lied verlangde bij
zijn bezoek aan de Schouwburg van Amsterdam (vw
VII, p. 251).

Velde, firma Van de-, textielimporteurs en grossiers
gevestigd op het Singe1134 te Amsterdam, waar DD.
in 1835 als jongste bediende op kantoor kwam. H i'
was er in dienst tot zijn vertrek naar Indie in 1838.
Soms mocht de toen15-jarige DD. met de familie
mee naar het buitenhuis Zomerrijk in Heemstede.
Aan Tine schrijft DD. later in zijn verlovingsbrieven
dat hi' er niet graag heen ging, `omdat ik als kleine
'on en die bovendien in eene afhankelijke positie
vis a vis hen stond, in het rijtuig achteruit moest rijden' (november-december 1845, vw viii, p. 56o). De
ervaringen op dit saaie handelskantoor vormden later inspiratie voor de beschrijving van de firma (en
familie) "Ouwetyd & Kopperlith in de Woutergeschiedenis. Hoewel er duidelijke parallellen zijn
aan te wizen tussen de twee kantoren en families,
moet DD. ' s verhouding met de Van de Veldes beter
geweest zijn dan die van Woutertje met zijn patroons. A.P.F. van de Velde komt bijv. voor op de
list van personen die DD. tijdens zijn verlof in 1853
vanplan is te aan opzoeken (vw ix, p. 279).
(P. van 't Veer, Het levee van Multatuli, 1979, p. n-19;
zie voor de gegevens betreffende Abraham van de
Velde en zijn gezin: vw viii, p- 49)

Ven, Adriaan van der-, overl. 1856, geb. te Gorinchem, vertrok in 1837 naar Indie, waar hi' in 1838
derde commies werd bij de Directie der produkten
en civiele magazijnen. In 1841 werd hi' secretaris
van de residentie Aijer Bangies van Sumatra's Westkust. Ten tide van DD.' s verblijf te *Natal was Van
der Ven zijn chef als waarnemend assistent-resident
aldaar. In deperiode 1847-1848 was Van der Ven met
verlof tot herstel vangezondheid in Nederland. Terug in Indie werd hi' in 1849 assistent-resident van
Soemedang en Soekapoera (Preanger), vier jaar later
volgde zijn benoeming tot resident van Band'sin. In 1855 werd hi' resident van Palembang Z.O.
Borneo). Op de terugreis naar Nederland in 1856
overleed hij.
Op last van *Michiels onderzocht Van der Ven de
klacht dat DD. f4000,- a f 5000,- had proberen te lenen om zijn *kastekort aan te vullen. Vol ens een
wijdverbreide anekdote zou DD. hem ontvangen
hebben met tweepistolen naast zich P. van 't Veer,
Het leven van Multatuli, 1979, p. 138). In het ambtelijk
rapport dat Van der Ven over dit gesprek opmaakte,
spreekt hi' van `verwarring in de administratie'. Hi'
stelt Michiels voor deze ambtenaar 'die nalatig in de
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opvolging miner bevelen is geweest' over te plaatsen(9 juni 1843, vw viii, p. 217). Na verder onderzoek en enkele waarschuwingen, meldt Van der Ven
op 18 juli in een rapport aan Michiels dat de betreffende controleur, `eene halsstarigheid en kwade wil'
aan de dag let die afkeuring en bestraffing verdienen (vw viii,
p. 255). Naast het slechte beheer van
zijn administratie heeft DD. zich, aldus Van de Ven,
ook schuldig gemaakt aan het bezigen van `beledigende uitdrukkingen' teen zijn chef. Kortom: DD.
heeftgetoond `geene geschiktheid te bezitten om op
zich zelve te staan en door zijn verregaand pligtverzuim zich alle verschooning of toegevendheid heeft
onwaardig gemaakt' (vw viii, p. 256). Op 31 augustus 1843 droeg DD. zijn ambt aan H. Diepenhorst
over.
Venetie, woonplaats van Tine en de kinderen in de jaren 1873-1874 ("Edu "Garibaldi). Tine werd er begraVen op het kerkhof San Michele.
(afb. van het huis en hetgraf in: W.F. Hermans, De
raadselachtige Multatuli, 2e druk 1987, p. 186).
Ver Huell,jhr. Alexander-0822-1897, onder het ps.
0. Veralby tekenaar van humoristische schetsen. Hij
maakte o.a. de illustraties bij Klikspaans Studententyen
p
(Leiden,1841) en werkte voor De Nederlandsche
Spectator. Hij publiceerde daarnaast Zoo zijn er! (Leiden, 1841) en drie bundels Schetsen met de pen (18531876). Als tekenaar worth hij genoemd in het artikel
`Onderwijzers-jaarwedden van *Hemkes Kz., dat
door M. in Idee 829 is opgenomen (vw iv, p. 556).
Ver Huell, Carel Hendrik, graaf-, 1764-1845, Nederlands admiraal. Werd in 1803 door Napoleon bevolen een expeditie-vloot, samengesteld uit de
Nederlandse marine, beschikbaar te stellen. In 1810
werd hij bevelhebber over reden en havens in het
noorden van het Keizerrijk, in 1812 werd hij bevelhebber van de vloot in Den Helder.
In Idee 672 schrijft M. dat Ver Huell bezig was een
Hollandse hulpvloot gereed te maken toen Napoleon een bezoek bracht aan Den Helder. Het was deze
vloot, vertelt M., die 'later by Grisnez op we naar
Boulogne sur mer, zo dapper tussen de Engelsen
doorsloeg, of... onopgemerkt heenzeilde' (vw iv, p.
408).

Verbrugge, personage uit de Max Havelaar, controleur in Lebak. Hij stond als ambtenaar van het Binnenlands Bestuur direct onder de assistent-resident.
"AbrahamJuliaan Langeveldt van Hemert stond model voor hem.
Na de dood van "Slotering was hij tot de komst van
Havelaar, enkele maanden waarnemend assistentresident. Hij wordt afgeschilderd als een goed
mens':
`Traag zolang er niets te doen viel, en ver van de beredderingzucht die in Europa voor yver geldt, maar yve-
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rig waar bezigheid nodig was... eenvoudig maar hartelyk voor wie tot zyn omgeving behoorden... mededeelzaam, hulpvaardig en gastvry... welgemanierd
zonder styfheid... vatbaar voor goede indrukken... eerlyk en oprecht, zonder evenwel lust te voelen de martelaar van deze hoedanigheden te wezen... in het kort,
hy was een man die, zoals men 't noemt, overal op zyn
plaats zou wezen, zonder dat men echter op het denkbeeld komen zou de eeuw naar hem te noemen, wat
hy dan ook niet begeerde.' (vw I, p. 69)
*Duclari

Verenigde Oost-indische Compagnie, (voc) Door
vereniging van de verschillende "Compagnieen van
Verre kwam deze aandelenmaatschappij,
die sterk
door Oldebarneveld werdgestimuleerd, tot stand.
Door een octrooi van de Staten-Generaal in 16o2 verkreeg de voc monopolie in Oost-Indie. De uitgezette aandelen brachten een kapitaal bijeen van 6.5
miljoen. Het dagelijks bestuur werd gevormd door
de *Heren Zeventien. Dezeparticuliere onderneming stichtte door heel Azie veel factorijen en handelsposten. Met de handel in o.a. thee, koffie, de
monopolisering van de specerijhandel en de interne
handel in Oost-Azie, werden enorme winsten behaald. Door de En else concurrentie ging de handel
na 170o echter sterk achteruit; in 1798 ging de failliete boedel over aan de Bataafse republiek. De nederzettingen en handelskanalen vormden de basis van
het negentiende eeuwse koloniale rijk van Nederland.
De voc heeftgeen echte kolonisatie van Indie nagestreefd, schrijft M. in Nog-eens: vrye arbeid. Dat lag
'nook in de bedoeling der «Heren van de Edele compagnie»' (vw v, p. 396). Hieruit ontwikkelt hij vervolgens de teen "Vrije Arbeid gerichte stelling dat
alleen het *Cultuurstelsel voor Nederland gunstig
kan werken (vw v,P. 396-401).
Vergaderingen, In Idee 8 schrijft M. dat grote besluiten in vergaderingen nimmer tijdens momenten van kalmte en vestberadenheid wordengenomen:
Ten groots besluit van 'n vergadering wordt altyd genomen in drift van geest, en met geschreeuw. Dat
noemt men met een deftig woord: acclamatie. Lees
niet, bid ik u, dat een vergadering die schreeuwt en
driftig van geest is, grootste besluiten neemt.' (vw ii,
P. 312)
Vergilius, "Virgilius
Veritas, ps. van *Marie Anderson.
Verkiezingen, "algemeen kiesrecht "parlementair
stelsel
Verlichting, "Encyclopedisten
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Verlof, Van z4 juli 1852 tot januari 1856 was DD. om
gezondheidsredenen met verlof in Nederland. Aanvankelijk kreeg hij een tweejarig verlof toegekend
in Nederland, op een verlofstractement van f 2700,P jaar (Besluit van de gouverneur-generaal d.d. 1
augustus 1852, vw Ix, p. 27o). Op 2 mei 1854 diende
hij een verzoek in tot verlenging van zijn verlof, dat
door de inspecteur van de militair geneeskundige
dienst allernoodzakelijkst werd beoordeeld `uit
hoofde van hooge graad van melancholie en hierdoor ongeregelde werking van hersenen en ruggemerg' (VW IX, P. 342).
Eindjuli 1852 vertrokken DD. en Tine vanuit Amboina naar Batavia, om vandaaruit met de Harmonie
("Harmonie 1) naar Nederland te varen. Op 15 se
tember vertrokken ze vanuit Batavia, met kerstmis
waren ze in Hellevoetsluis en voor Oud en Nieuw in
Amsterdam. In zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' had
DD. in 1851 zijn rote plannen voor dit verlof beschreven, ook in zijn memoriaal had hij opgeschreven wat hij wilde gaan ondernemen, en welke
mensen hij wilde gaan bezoeken. DD. en Tine namen hun intrek in het deftige Doelen Hotel (vw ix,
p. 303), waar ze, met onderbrekingen, een half jaar
woonden. Daarna betrokken ze voor vier maanden
een huis aan het Sin el nr. G 331 te Amsterdam (vw
Ix,p. 338). Het gezin leefde op grote voet: DD. wilde
inderdaadgraag de "Rodolphe zijn, die hij zich in
zijn brief aan Kruseman had voorgesteld. Zo amuseerde hij bijv. een dag lang een groep weeskinderen in uitspanning De Nederlanden en voorzag hen
van speelgoed e.d., hij feestte met de Leidse studenten, en vermaakte zich op de *kermis. Wat hij in elk
geval wilde verwezenlijken was zijn schrijverschap.
Daarnaast was ook de speurtocht naar de erfenis van
Tine een belangrijk punt op zijn agenda (*erfeniskwestie). Beide zaken werden een fiasco: zijn toneelstuk De Bruid daarboven werd door vriend en uit ever
Kruseman nietgewaardeerd en van de verwachte
miljoenen van de erfenis bleek uiteindelijk geen
cent te vinden. Op 1 januari 1854 werd zijn zoon
"Edugeboren. Ondertussen werd het geldgebrek,
mede door de vele kostbare bezoeken aan casino's in
"Spa, *Wiesbaden en "Homburg, nijpender. Het gezin verhuisde van het huis aan het Sin el naar Het
Wapen van Utrecht, een eenvoudig hotel aan het Rokin te Amsterdam. In oktober diende DD. een verzoek in tot buitenlands verlof, met het doel de extra
tijd te gebruiken om rijk te worden aan de speelbank (rekest aan de minister van Kolonien van 18 oktober, vw ix, p. 362-364). Zijn spelsysteem faalde.
Op 17 mei stapt hij uiteindelijk, met veel tegenzin,
in Hellevoetsluis aan boord van het schip De India.
Op io september 1855 ging het fregat voor anker op
de rede van Batavia. "Fiihri *Van der Pool "vrijmetselarij
(Lit. P. van 't Veer, Het Leven van Multatuli,1979, p.
246-284; P. van 't Veer, 'Dekker met verlof, in: Over
Multatuli , 1978, nr. 1, p 13-36 en 1979, nr. 3, p. 15-24,
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met een aanvulling door H.H.J.De Leeuwe in Over
Multatuli , 1978, nr. 2, p. 73-75)

Verloren zoon, de-, gelijkenis van Jezus, Lucas 15:n32. De zoon, die de wide wereld intrekt, moet uiteindelijk drat eten met de varkens. Hi' keert dan
terug naar zijn vader, die een gemest kalf voor hem
slacht. Wouter bezit eenprent hiervan Idee 1047,
vw vi,p. 396). De vier taferelen van de Verloren
Zoon hingen in een 'omnibus-slaapkamer' van de
fam. Pieterse; in Idee 1116 vinden we een beschrijving hiervan en van Wouters jaloerse gedachten
hierbij (VW VII, p. 77-81).
Verlovingstijd, De verlovingstijd van DD. en "Everdina van Wijnbergen (Tine) is bekend geworden door
de Brieven-uitgave (dl. I) van DD. ' s tweede vrouw,
Mimi. DD. beschrijft in zijn brieven aan Tine onder
meer zichzelf en zijn familie, geeft zijn dromen over
macht engrootheid prijs
, en probeert met Tine van
gedachten te wisselen over seksualiteit en "huwelijk.
DD. en Tine verloofden zich op 26 september 1845 te
"Parakan Salak. Op 13 september was DD. benoemd
tot tijdelijk ambtenaar te Krawang. Vanuit Buitenzorg, Gintong en tenslotte zijn standplaats Poerwakarta schreef hij haar zijn brieven (vw viii, p. 465
e.v.). Eind december keerde hij voor enige tijd terug
naar Parakan Salak en Buitenzorg. Van 28 februari
tot 1 apri11846 volgen brieven uit Poerwakarta. Na
de ondertrouw op 19 maart hebben deze brieven
veelal de aanhef tieve beste bruid!'
Vermakelyke slaa-tuintjes, De-, *Eibesius

Vernederen, In Idee 834 betoogt M. dat het woord vernederen veelal verkeerdgebruikt words:
`Het is een wederkerig werkwoord, en niet bedryvend.
Men vernedert niet iemand. De iemanden vernederen
zich, en vooral in Nederland maakt de zogenaamd geringe man – dan inderdaad gemeen – zich dikwyls aan
die fout schuldig.'

M.'s definitie komt overeen met die in de Van Dale
van 1872; thans wordt het werkwoord ook overgankelijk gebruikt (Van Dale, 1989). Hi' schrijft verder:
`De meest kluchtige voorbeelden van die zonderlinge
liefhebbery om gebruikt te worden als 'n stukje straatweg, Levert echter de middenstand.' (vw iv, p. 563-564)

Verres, C. Lucinius-, 119-43 v.Chr., voornaam Romein, berucht om zijn afpersingen en wreedheden.
In75 werd hij tot pretor van Sicilie benoemd, waar
hij de kostbaarste bezittingen stal. Bij zijn tern
keer hoopte hij zijn beschuldigers en rechters om te
kunnen kopen, maar Cicero stelde zijn misdrijven
in het licht. Hi' moest miljoenen tern even en
werd voor eenperiode van z4 verbannen.
jaar
Toen
zijn ballingschap in 48 v.Chr. ten einde was, werd
hij door Antonius opnieuw verbannen.
M. noemt hem in een noot bij Idee 528 als voorbeeld
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bij zijn opmerking dat niet alleen van goede, maar
ook van slechte mensen namen vereeuwigd worden
(vw in, P. 435).

Verrotting in de Staat, "contagium
Versailles, stad bij Parijs waar het beroemde paleis
van Lodewijk xiv staat. Van 1672-1789 resideerden
daar de koningen, van 1871 tot 1879 was het paleis de
zetel van de Franse regering. M. noemt Versailles in
Over Specialiteiten (vw v, p. 573). In Idee 916 spreekt
hij van de `mannen van Versailles': de Franse regering en het Franse leer,
g
die in 1871 streden teen de
*Commune van Parijs (vw iv, p. 657).

Verschuer, Adriaan Daniel, baron van, 1848-1924,
officier der artillerie en later kapitein. Correspondent van M. sinds 1872 (cf. brief van M. aan G.L. Funke d.d. november 1872, vw xiv, p. 621). Er is er
weinig over Verschuer bekend, waarschijnlijk was
hij oorspronkelijk een kennis van Mimi.

Versluys, Jan-, 1845-1920, geb. te Oostburg, leraar
wiskunde in Haarlem en de Haarlemmermeer. In
1866 werd hij leraar aan de Rijks HBS in Groningen
en in 1881 aan de Rijksnormaalschool te Amsterdam. Hi'j publiceerde een groot aantal leerboeken,
die veel invloed hebben uitgeoefend op de vernieuwing van het wiskunde-onderwijs. Verder schreef
hij artikelen op het gebied van de zielkunde en de levensbeschouwing. Hi' was daarnaast tot 1876 redacteur van Het Schoolblad; in 1883 was hij oprichter en
hoofdredacteur van het weekblad Het Nieuwe Schoolblad.
Hi'j verdedigde hij M. verscheidene malen in Het
Schoolblad. M. toonde zich ingenomen met Versluys'

tuli (Amsterdam: W. Versluys), waarin hij verslag
uitbrengt van de onderhandelingen over het Huldeblijk en van zijn teleurstelling over M.'s gedrag. Hi'
hadgemeend dat de leden van zijn commissie wel
enig krediet bij M. zouden hebben (a.w., p. 76). In
hetzelfde jaar wijdde hij in Het Nieuwe Schoolblad enkele kolommen aan de weerlegging van de Multatuliwespen van Veritas (ps. van *Marie Anderson). Dit
artikel werd later afzonderlijk uitgegeven als Nog
iets over Multatuli [en] Nog een en ander over Multatuli
(1889, Amsterdam: W. Versluys). "Bientj es

Verspreide stukken, bundel geschriften van M., in
van
'
186 5 uitgegeven door R.C. Meijer (="dAblaing
Giessenburg) te Amsterdam. De bundel bevat de
reeds eerder in "Herdrukken gepubliceerde stukken
en werd later uitgebreid met de `Maatschappy tot
nut van den Javaan en de Brief aan de `Koning over
de openingsrede'. De Verspreide stukken beleefden zes
drukken; de laatste verscheen in 1879. Alle herdrukken verschenen bij "G.L. Funke.

«Verstand- en HarbAitteratuur, term van M. in
Idee io58 e.v., waarmee hij de literatuur van auteurs
als "Bilderdijk, "Loosjes Az., *Van der Palm,
*Richardson en *Wolff en Deken aanduidt. Deze literatuur vol deugd komt uiteindelijk alleen neer op
de vraag `zal ze... zal ze niet?':
`De Deugd. Het besef onzer Verstand-en-hart-schryvers
gaat in dit artikel niet boven de teeldelen. Daarin studeren ze. Daarmee pronken ze. Daarmee werken ze.
Daarop beroepen zy zich. (...) De hele litteratuur van
deze soort, evenals de byna uitsluitend op 't geslachtslevengegronde zedelykheids-idee van 't Publiek, die
door haargevleid wordt, is een doorgaande leerschool
van zelfbevlekking. Sla ze maar na, de duizenden en dui-

vakmanschap. Op 3o november 1873 schrijft hij zijn

zenden «oorspronkelyke» romannetj es die er geschre-

vereerd te zijn met Versluys'
kritiek. Hi' verzoekt Waltman Versluys een exemplaar van Over Specialiteiten te sturen (vw xvi, p. 320).
In zijn verweer teen
g
J. van Vloten in Het Schoolblad,
schrijft Versluys dat M. in vele opzichten `boven het
eil der gewone menschen' staat (8 december 1874;
P
VW XVII, p. 198).
Versluys wil zijn bewonderde schrijver ook financieel helpen (o.a. brief aan V. Bruinsma d.d. 28 december 1874, vw xvii, p. 220-221); zijn `Multatulibond' komt echter niet van degrond (brief aan V.
Bruinsma d.d. 23 januari 1875, vw xvn, p. 290). In
april 1876 logeert hij enige dagen bij M. en Mimi,
waarna Mimi haar studie wiskunde serieus ter hand
neemt (brief van M. aan G.L. Funke d.d. 12 mei 1876,
VW xviii, p. 36o).
Twee jaar later logeert M. op zijn beurt bij het echtpaar Versluys. Wanneer Versluys in 1882 tot eat van
de initiatiefnemers van het *Huldeblijk behoort,
neemt M. het hem kwalijk dat zijn wensen hieromtrent nietgehoord worden.
In 1889 publiceerde Versluys Een en ander over Multa-

ven werden en worden naar de prototype der

uitgever J. Waltman Jr.

Pamela's, der Clarisse Harlowe's, der Grandison's, der
Willem Leevend's, der Susanna Bronkhorsten, der
Sara Burgerhart's, en let er op of niet de hele veredeling van «Verstand en Hart» tenslotte neerkomt op
zo'n kittelend: zal ze... zal ze niet?' (Idee 1o58c, vw vi,
p. 576, 588)
Deze schrijvers stellen zich hiermee op ddn lijn met
auteurs als *De Sade, die ronduit ontuchtig zijn,
stelt hij in Idee io58c (vw vi,p. 589).

Versteegh, Caroline Joanna-, 1822-1864, dochter van
Johannes Martinus Versteegh, suikerfabrikant te
Djatie-Rongo (Semarang). In 1841 werd DD. te Batavia verliefd op haar. In zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' schrijft hij dat hij haar `ongezien verheven
had tot mijn ideaal' (vw ix, p. 149).
Viapastoor "J.H. Scholten laat Caroline weten dat
zij `genegenheid' voor DD. voelt. Weldra blijkt dat
zij en haar vader wel duidelijke voorwaarden stellen: hij moet matigen in het geld uitgeven, hij ma
geen `klappen' uitdelen, en... hij moet rooms-katho-
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liek worden. Vooral dat laatste is voor haar vader
erg belangrijk. Ook last haar vader zich nauwgezet
inlichten over DD. ' S gedrag in Batavia. Op 14 juni bedankt Caroline hem hartelijk voor een haar geschonken ringetje, op 28 augustus ontvangt DD. het
Vormsel. Op 8 oktober van dat jaar waarschuwt Caroline hem dat de berichten die ze uit Batavia over
hem ontvangen, niet gunstig zijn.
DD. wordtgewogen en – ondanks zijn katholieke
doop –, te lucht bevonden.
Vol ens Mimi schreef vader Versteegh op 24 augustus 1842 de officiele afwijzing: Caroline's hand werd
DD. `om verschil van karakteegeweigerd (vw viii, p.
98; Brieven ws I, p. 33). Op 4 januari 1843 trouwt Caroline te Salatiga met de 39-jarige Nicolas Guillaume, kapitein der infanterie en magazijnmeester
dergenie-werken bij de vesting Willem III.
DD. is verslagen. Vier jaar later schrijft hij Tine, met
wie hij inmiddels verloofd is:
`II( beminde Caroline Versteegh onuitsprekelijk. Ik

VERWEY — VETH

ratie Tachtigers weinig lovend door M. besproken.
`Kyk eens zoo'n Verwey. Wat een wyzigheid over
prosodie, klankval, rhythmus en hoe is zyn werk? Ik
beweer: afschuwelyk' (vw XXIII, p. 58o). Tot deze
conclusie kwam hij na lezing van Verwey's gedicht
`Persephone' in De Nieuwe Gids (ook in Persephone en
5) *Kloos
anderegedichten, Amsterdam, 188.
Verzen, `Verzenmaken is een ambacht, zeker minder
moeilyk dan ivoordraaien' zegt Droogstoppel:
`«de lucht is guur, en 't is vier uur». Dat last ik gelden,
als het werkelyk guur en vier uur is. Maar als 't kwartier voor drieen is, kan ik, die myn woorden niet in gelid zet zeggen: «de lucht is guur, en 't is kwartier voor
drieen. De verzenmaker echter is door de guurheid
van den eersten regel aan een vol uur gebonden.' (Max

Havelaar, vw I, p. 17)

zij de mijne geworden was. Nu nog houd ik de nage-

In zijn 'Brief aan A.C. Kruseman' uit 1851 maakt M.
al onderscheid tussen verzen en "poezie, waarna hij
vervolgt: `ik zelf houd niet van verzen, van mine eigene het mint' (vw ix, p. 199). In een noot bij de
`dichtoefeningen' van meester "Pennewip betoogt
hij:

dachtenis van die liefde in hooge waarde, en toch, ge-

`De meeste verzen van volwassen personen geven in

loof ik, dat ik met haar niet zoo gelukkig zoude

zotterny aan die van Pennewips leerlingen weinig of

ben krankzinnig geweest omdat ik haar verloor, ik
ware, geloof ik, krankzinnig van geluk geworden als

geworden zijn als met u. Zie bier de reden. Ik dweepte

niets toe. Het byna enig onderscheid ligt slechts hierin

met haar, zij was mij een heilige.' (27 oktober 1845, vw

dat het gerymel van «grote mensen» meestal minder

VIII, p. 500)

Op 3o november 1845 schrijft hij haar dat hij in het
bezit is van een haarlok van Caroline(3o november
1845, VW VIII, P . 558), op 15 december gaat hij in een
brief aan Tine nogmaals nader op zijn gevoelens
voor Caroline in:

vermakelyk is.' (Idee 385, vw H, p. 718)
In

Idee585 schrijft hij:

`Ik heb meermalen in zogenaamd beschaafde kringen
een proef genomen hoever de verkrachting van 't
denkvermogen gaan kon, door verzen 't achterste voren – d.i. den laatsten regel 't eerst – voor te dragen, en

`Ik had haar als een ideaal lief, en idealen zijn er niet.

te dikwyls is my die proef gelukt, om veel vertrouwen

(...) Daarbij komt nog lets; ik geloof niet dat Caroline

te stellen op 't oordeel van velen die sommige niet-ave-

mij lief had. Wel dat zij mij boven eenige anderen

rechts gelezen dichtregels zo schoon vinden.'

voortrok, maar hare liefde was niet in overeenstem-

P . 338)

ming met de mijne. Zij kwam mij altijd koel voor. Naderhand heeft haar broeder mij verzekerd dat zij dit
niet was, maar als hij gelijk had waarom dan haar hart
altijd zoo gesloten gehouden? Op last van haren vader

(vw iv,

Dichters als *Beets en "Schaepman geven de mensen
met hun `geknutsel' het idee `dat 'n verzenmaker 'n
dichter is', schampert hij Idee 1199 (vw vii, p. 316).
*dichters *Martialis "poezie "volkspoezie

huwde zij een ander. Haar broeder zeide dat het haar
verdriet gekost heeft te gehoorzamen, maar als zij bemind had zooals ik, ware het gehoorzamen haar onmogelijk geweest.' (vw vm, p. 583)

In dezelfde brief schrijft hij dat hij indertijd niet
huichelde toen hij rooms-katholiek werd: `ik meende op dat oogenblik werkelijk dat hare godsdienst
de schoonste was'. Hi' denkt wel dat hij daar in de
toekomst wellichtproblemen mee zou hebben gekregen (vw viii, p. 584).
Enkele(fragmenten van) brieven van Caroline aan
DD. zijn opgenomen in vw viii (p. 85 e.v.), evenals
het door DD. in 1841 voor haar geschreven gedicht (p.
87).
Verwey, Albert,1865-1937, Nederlands schrijver en
dichter ,
medeoprichter van *De Nieuwe Gids. In een
brief van3 april 1886 aan C. Vosmaer, wordt de gene-

Veth, Pieter Johannes-, Dordrecht 1814 – Arnhem
1895, orientalist en ethnoloog, hoogleraar oosterse
talen in Franeker(1841) en Amsterdam (1842), later
hoogleraar in de Mohammedaanse instellingen en
land- en volkenkunde van Indonesia in Leiden
(1864-1885). Hi' richtte in 1873 het Aardrijkskundig
Genootschap. Hi' schreef o.a. Java, geografisch, ethnologisch, historisch (3 dln., 1873-1884).
Van 1844 tot 1876 was Veth medewerker van De Gids.
Injuli en augustus 186o publiceerde hij in dit blad
zijn befaamd geworden recensie van de Max Havelaar, getiteld `Multatuli versus Droogstoppel, Slijmering en Comp.' (p. 58-82 en p. 233 - 269). Met
Veths beoordeling van de Max Havelaar was m. hogelijk ingenomen. Zo schrijft hij na de verschijning
van het eerste deel aan Tine:
`die is prachtig, ik heb geen woorden om uittedruk-

VEUILLOT — VEUVE

ken hoe mooi! Dat is een advokaat! Ikgeef die recensie
niet voor fl. woo! Die recensie is mij borg dat ik mijn
zaak winnen zal. 't Isprachtig in een woord. En het
boek, en de zaak worden verheven boven de wolken,
en op een manier die aantoont, dat ik niet alleen
sta.(...) Het is onbeschrijfelijk mooi, ferm en forsch. De
recensie is als mijn boek. Kortom ik heb hoop. Na zulk
een recensie kan men mij niet in den steek laten. (...)
Die prof. Veth is een dappere strijder! Een kampioen
van belang, hoor, - ik zal weinig meer te zeggen hebben, vooral daar er nog een vervolg komt. 't Is heerlijk,
prachtig. Verheug u daarmee. Hij begrijpt alles in
mijn boek, zelfs alle dingen waarvan een ander zeggen zou: wat doet dat er bij?' (2 j uli 1860, vw x,p. 273)
Op 16 oktober van datzelfde jaar wendt Veth zich
schriftelijk tot "Jacob van Lennep, aan wie hi' vraagt
M. de vrije beschikking over het manuscript van de
Max Havelaar tegeven. Van Lennep moet zich volg
ens hem niet plaatsen `tusschen hem [=m.] en het
publiek'. Veth beschuldigt Van Lennep er vervolgens van dat hi' om politieke redenen de verspreiding van het boek tegenwerkt. Ten onbelemmerde
verspreiding eener onkostbare tweede uitgave, ziedaar de billijke wensch van den auteur', aldus Veth
(vw x,p.329-332). Van Lennep antwoordt hem per
kerendepost dat hi' zich nooit met de uit
bemoeid zou hebben Indien er ooit sprake ware geweest het boek op de wijze van schotschriften en
pamfletten rond te strooien' (vw x, p. 333).
Na de mislukking van de *Nationale Inschrijving,
waarvan Veth een van de initiatiefnemers was, is
m.'sgunstige oordeel over hem veranderd. Op 13
aril 1861 schrijft hi' Tine dat Veth een `ellendeling'
is, diegeen drurf toont: `hi' durft niet om D.v.T.
*Du mar van Twist] niet te stooten' (13 apri11861,
vw x, p. 428). In 1866 maakt hi'j zich in een brief aan
C. Busken Huet nog druk over 'de infernale knak'
die Veth hemgaf door hem '6 maanden schuldmakend te doen wachten op 't «adres aan de natie» dat
door hemgeredigeerd was maar nooit verscheen' (6
juli 1866, vw xi, p. 623).
In 1872 bezorgde Veth onder de titel Insulinde een
Nederlandse vertaling van The Malay Archipelago van
"Wallace. Het verbaast M. dat Veth, `wiens kennis
van indische zaken verbazend is', zich nietgestoord
heeft aan 'hetgebrek aan wetenschappelyke conscientie' van dit werk, 'of althans dat daarvan zo weinig blykt' (noot uit 1872 bij Idee 227, VW II, p. 688).
Veth was een voorstander van *Vrije Arbeid. Hoewel
M. dezepolitieke stellingname afl(eurt, roemt hi'
Veths kennis van Indie in een noot bij Idee 535:
Vat positieve kennis van Indie aangaat, en afgezien van
allepolitische bevoegdheid, bezitten wy in Nederland
een man die meer beduidt dan alle specialiteiten tezamen. Prof. Veth heeft dienaangaande in zekeren zin
de taak vervuld, die ik in hfdst. Mx myner Duizend-enenige Hoofdstukken den fabriekheer aanwys. Met eerbiedwaardige vlyt wist hy zich meester te maken van
de bouwstoffen die hem door de ambachtslieden van
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't specialismusgeleverd zyn. Hy gaat dus in wetenschap
ieder hunner - my ook! - ver, zder ver te boven. Wie
niet verbaasd staat over de kennis van Prof. Veth heeft
geen verstand van kennis.' (noot 1872, VW In, p. 444)

Veuillot, Louis-, 1813-1883, Frans journalist, schrijver, hoofdredacteur van het ultramontaanse blad
L'univers reit'gi eux. Hierin publiceerde hi' hoofdartikelen waarin de rechten van depaus verdedigd worden en waarin Napoleon iii bekritiseerd wordt.
In Idee962 spot M. dat hi' buigt onder de `tuchtroe'
van de *Schager Courant, `als dezer dagen Veuillot
voor den Paus' (vw vi,p.157).
In 1867 kreeg M. van J. de Geer Les odeurs de P aris
(1866) van Veuillot cadeau. Op 4-5
-aril schrijft hi'
H.L. Flemmich dat hi' veel negatieve geluiden over
dit boekgehoord heeft. Waarschijnlijk zal het boek
hem niet ontstemmen, want: 'Wenn Veuillot iiber
alledem was es in Paris ekelhaftesgibt, die Wahrheit
sat, hat er Recht dazu, and es ist unmOglich iiber
Koth zu sprechen ohne Koth zu beriihren.' (vw xii,
p. 160). Na lezing van het boek schrijft hi' op 28 oktober 1872 aan J.N. van Hall:
`Ik, ongeloovige, vond nu-en-dangoede munt by
Veuillot, en ik was bly dat ik me daarover verheugen kon!
Ge weet hoe ik oordeel over «mooivindery». Welnu,
zelden ontving ik een pluimpje dat me aangenamer
was dan 't geschenk van de Ge ter te Antwerpen: «les
odeurs de Paris.» «Int zal je bevallen!» schreef m'n
Antwerpsche vriend. Zyn er veel lezers die 't be grypen, welke punten van aanraking er kunnen zyn tusschen den zelotischen ultramontaan en my? Zeker
niet.' (vw xv, P. 430-431)
In Idee938 noemt hi' Veuillot in zijn stelling dat
moderne dominees ("moderne theologie) veel er er
zijn dan katholieken of ultramontanen (fel orthodoxe en pausgezinde katholieken):
`Doe me 't genoegen, den eerstenpriester dien ge ontmoet, namens my te omhelzen. En wilt ge daarna leren uit den grond van uw hart: leve Veuillot! te
roepen, kom dan ik Holland, en blyf er een jaar. Daar
zullen de modernen u doen inzien dat die man vergelykenderwyze 'n kraamkind van onschuld is. Ik laat
nu in 't midden, of ook hy doorgaande lie t. Het valt
me moeilyk dit te geloven, omdat er uit huichelary
niet zoveel talent – ingewonen zin – zou kunnen geput worden, als hy blykengeeft te bezitten. Modernen
hebben een heel ander soort van bekwaamheid die alle
talent overbodig maakt. Indien Veuillot liegt, dan
blyft het toch waar dat-i tracht consequent te zyn, of
consequent te schynen. Modernengeven zich die
moeite niet.' (vw vi,p. 118-119)

Veuve Cliquot, Frans champagnemerk. Zonder de
Veuve Cliquot, betoogt Keizer Adolf in de Millioenenstudien, `waaraan Alexander zich te buitenging in
Persepolis', hadden de Romeinen `waarlyk zo'n rol
nietgespeeld' (vw v, p. 5o).
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Victor Emanuel H0820-1878, koning van Sardinie,

VICTOR - VLAAMSE

Virgilius Maro, Publius, 70-19 v.Chr., Romeins schij-

verkreeg in 1859 Lombardije van Oostenrijk en
stond in ruil daarvoor Savoie of aan Frankrijk. Hi'
werd in 1861 koning van Italie, veroverde Venetie en
Rome en lijfde de Kerkelijke Staat in, hoewel de
paus hem excommuniceerde. Hi' vestigde zijn residentie in hetQuirinaal.
In Over Specialiteiten vraagt M. zich of waarom tegenwoordig gelovigen protesteren teen bijv. de pauselike onfeilbaarheid of het bijbelgeloof terwijl zij
toch katholiek resp. protestants zijn. Zie 'Victor
Emanuel die 't erfdeel van Petrus inslikt. Rich Zoon
der Kerk!'(vw v,, p. 577).

ver van o.a. herderszangen (Eclogae) en het agrarisch leerdicht Georgica en de Aenefs.
In Idee717, waarin M. zich uiterst cynisch over het
fenomeen "congres uitlaat, schrijft hij dat de zgn.
`congresreddee `drie reels uit 'n herderszang van
Virgilius van buiten [kent]. Daar komt van hooi en
wilgen in... 't zal wel kloppen, en staat klassiek.'
(Idee717, VW IV, p. 446-447). In Idee lo49d spreekt
M. van de 'arkadische Mirtyllen en Meliboedn' uit
het werk van Virgilius. M. wekt in zijn werk niet de
indruk veel meer Virgilius te kennen. *Kloris en
Roosje

Vidocq, Francois E.-0775-1857, geb. te Arras, dief en
falsaris die sedert 1809 voor de politie in Parijs werk-

Visd, stadje in de provincie Luik aan de Maas bij de
Nederlandsegrens. Nadat in augustus 1859 het ge-

zaam was. Hi' werd na bijna dertig jaar wegens oneerlijkheid ontslagen. In 1828 verschenen zijn
Manoires (4 dln.).
In Idee 528 vraagt M. spottend of men in Nederland
en Indict bij de aanstelling van sommige ambtenaren soms aan Vidocq heeft gedacht (vw iii, p. 352).

Vier kroonen, De-, kermistent op het Amstelveld te
Amsterdam. Genoemd door M. in zijn 'Brief aan
A.C. Kruseman' (vw ix,p.153).

zin Douwes Dekker na twee jaar weer herenigd was
te Luik, trokken zij naar Vise. Daar namen zij hun
intrek in een boerenherberg, maar geldgebrek
maakte het leven tot een `pyniging'. Ze werden voor
kermisklanten aangezien en uitgejouwd. De burgemeester van Vise dreigde zelfs hen de grens over te
laten zetten. Uiteindelijk vertrok het gezin eind augustus in de bitterste armoede naar Antwerpen (vw
x,p. 18-19).

Visser, Carel Marinus-, vanaf 1825 klerk bij de Al eVigne, J.0. de-, geb. in 1844 te Gent, advocaat, lid van
de Belgische Kamer, schepen van onderwijs te Gent.
Hi'j was medewerker aan Het Nederlandsch museum. In
1876 publiceerde hij in dit blad het artikel 'Het Tijdschrift der Multatulisten'. Dit tijdschrift is *De Tolk
van den vooruitgang. In hetzelfde nummer verscheen
een lovende recensie van de Bloemlezing door Helofze
(vw xvm, p. 584). In Het Nederlandsch museum van
1887 verscheen van zijn hand het artikel 'Nederlandsgrootste denker... stierf als balling'.

Villegiatuur, *buitens
Virchow, Rudolf-0821-1902, Duits geneeskundige
en antropoloog, grondlegger van de cellulaire pathologie, hoogleraar in Berlin. Daarnaast was hij op
politiek gebied actief; hij was medeoprichter van de
Fortschrittspartei en was een fel tegenstander van
Bismarck.
In een hoot bij Over Specialiteiten noemt M. Virchow
als bewijs voor zijn bewering, dat `vak-specialiteiten' niet op hun plaats zijn in een volksvertegenwoordiging. Virchow heeft volgens hem namelijk
ontslag genomen uit het Duitse Parlement 'omdat
hy z'n tyd beter besteden kon' (vw v, p. 643). In een
notitie in handschrift (vw v, p. 675) betoogt hij dat
Virchow maar beter wel lid had kunnen blijven `na
de wijze waarop hij zich heeft ingelaten met het
stigmatizatie-sprookje van *Louise Lateau' (vw xvii,
P3302). Ook op het gebied van de voedingsleer was
M. het met hem oneens ("levensmiddelen *Berzelius
"Liebig). *Grabow

mene Rekenkamer van Nederlands-Indict. Na een
tweejarig verlof in Nederland werd hij secretaris
van Kedirie(1832), secretaris van Soerabaja (1837) en
inspecteur over de Cultures (1843). Na zijn volgend
tweejarig verlof (1843-1845) werd hij in 1846 tot resident van Ternate benoemd. In 1850 volgde hij Clee-

rens op als gouverneur van de Molukken. Voor zijn
optreden tijdens de ongeregeldheden te Amboina in
apri11851, kreeg hij een gouvernementele afkeuring. In 1855 werd hij op verzoek uit zijn functie ontheven.
Vol ens M. maakte Visser in 1855 tijdens een reis
door de Molukken metgouverneur-generaal *Du
maer van Twist een eind aan zijn leven door een
sprong in de waterval van Tondano (noot 44 bij Max
Havelaar, vw I,p. 330).

Vissering, Simon-9 1818-1888, vanaf 1850 hoogleraar
economie in Leiden als opvolger van Thorbecke. Hi'
propageerde de liberale staatkunde en werd in 1879
minister van Financien. Hi' schreef het invloedrijke
Handboek derpractische Staathuishoudkunde (1860).
"Opzoomer

Vlaamse Beweging, had ten doel de ontwikkeling
van een eigen Vlaamse cultuur te bewerkstelligen.
Daartoe werd onder meer in 1851 het Willemsfonds
gesticht, een vereniging die de studie en het gebruik
van de Nederlandse taal wilde stimuleren. Via "J. de
Geyter kwam M. in aanraking met deze beweging.
In het voorjaar van 1867 nodigde De Geyter hem uit
om in Antwerpen te komen spreken. Na zijn thuis-
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komst schrijft M. op 12 maart enthousiast aan De

weging aantesluiten. Indien het kon zou 't my een

Geyter:

pligt wezen want zie, ik zou daardoor myn kinderen

`Ik heb in Antwerpen nieuwe gezigtspunten opge-

een Vaderland verschaffen, wat ze nu niet hebben. Ja,

daan, dat is: veel geleerd. Die vlaamsche beweging

als ik my bewegen kon, i.e. als ik

geeft me veel te denken, en misschien geeft my die

het! Thans is 't waarschynnlyk vergeefse moeite. Ik

zaak het middel aan de hand om een vaderland weer

ben geen dag zeker van myn existentie, en kan geen

te krygen. Juist to jaren zwierf ik, als Ulysses; wie weet

staat maken het program uittevoeren, dat ik toch wel

of ik niet door myn reis naar Antwerpen myn Ithaca

zamenvatten kan: Duinkerken, Maastricht, Delfzyl,

gevonden heb. Prof. Heremans heeft gelyk: Gy
moet Holland annexeren. By u zit de

lieden

kern van Neder-

Nederlandsche driehoek, dat zou m'n thesis zyn.'

(vw xii, p. 454-456)
Op 14 november is zijn hoop in rook opgegaan. Hi'

land.' (vw xi', p.131)
Na zijn deelname aan het con

een

leven kon, dan deed ik

van het Van Crom-

heeft zich vergeefs met de Vlaamse Beweging bezig-

brugghes Genootschap te Gent (*congres 2) in au-

gehouden, schrijft hi' Busken Huet. Men had hem

gustus van hetzelfde jaar schrijft hi' aan Tine:

niet aan een redelijk bestaan kunnen helpen omdat

`Maar ik wil trachten my te verbinden met de Vlaam-

`detyd nog niet gekomen was'. Ook zijn plan om

sche beweging, die voorgeeft taal en letteren te beoo-

een eigen dagblad op te richten had geen steun van

gen maar inde[r]daad een staatkundige scheiding van

de Vlaamse beweging gekregen. Hi' schrijft Busken

Belgie wil. Ik beschouw Belgie als gecomdemneerd

Huet verder:

(als staatkundige 6dnheid). De Vlamingen

willen by Ne-

`Sedert Augustus ben ik bezig geweest met de Vlaam-

derland zyn, en zoo als ik de Gentenaars heb leeren

sche beweging. t Was my een moeielyk geval. Ik had er

kennen, de Gentsche werklieden die oorlog voerden met
Frankryk, beschouw ik hun plannen als uitvoerbaar.

dringen dat ik er hart voor krygen zou, en dan zou ik

eigenlyk geen sympathie voor. Maar ik wilde me op-

Dat zyn vurige, moedige mannen. (...) Maar myn plan

inderdaad iets waard zyn geweest voor de vlamingers.

is te trachten my in Vlaanderen te vestigen, deel te ne-

't Is niet zoo ver gekomen. Ik kan de voorstellen die ik

men aan de Vlaamsche beweging, en zoodoende den

te doen had, en de plannen die ik maakte, niet open-

kinderen zoo mogelyk een Vaderland te verschaffen.

lyk behandelen. Ik was dus beperkt tot de weinigen

Ik moet my daartoe wenden tot de hoofden dier bewe-

met wie ik in aanraking was, en – het geheel beoordee-

ging en bedenk een uitvoerig stuk daarover.' (24 au-

lende naar die staaltj es – moet ik de geheele zaak voor

gustus 1867, VW xi', p. 386-387)

een schreeuwerige bluf houden. (...) Vier maanden

C. Busken Huet schrijft hi' twee dagen later dat de
Vlaamse beweging zeer belangrijk is:

lang heb ik vruchteloos aan die pogingen besteed.'
(vw xii, p. 490)

`maak u gereed tot het hooren van nieuws. Weldra zal

In 1869 was M. opnieuw in Vlaanderen. Hi' sprak er

men in Zutphen, ja in Leeuwarden spreken van onze

voor het Willemsfonds te Gent over *Vrije Studie en

Rubbens, en in Antwerpen van onzen de Ruyter. Er

droeg in het Van Crombrugghe's Genootschap voor

Vorstenschool.

mankeert maar aan dat ze zeggen: onze van Speyk!'

uit

(vw xii, p. 389)

M. richt zich op enkele plaatsen in zijn werk speciaal

Uit een brief aan De Geyter van 3o augustus spreekt

tot zijn Vlaamse lezers. In een noot bij Idee 451 ver-

wederom de hoop dat de Vlaamse Beweging M. in

klaart hi' het woord `schoonmaken' als `hollandis-

staat zal stellen zijn kinderen `een vaderland' te ge-

mus' voor `reinigen

ven(vw xii, p. 410). Op 20 september is het enthou-

schuren, dweilen, boenen, met water morsen'. Een

siasme algetemperd (brief aan Busken Huet, vw xii,

werkster wordt, volgens de classificatie van *Penne-

p. 429), op 12 oktober schrijft hi' over zijn twijfels

wip, een `mens' genoemd:
`Ziedaar de betekenis die door zekeren stand in zeker

aan Max Rooses onder meer:
`Ik wenste my in Vlaanderen te kunnen vestigen en
had op die hoop eenige luchtkastelen gebouwd. (...) 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.

(kuisen), poetsen, schrobben,

In my, omdat ik

schoon, arbeiden en mens zyn. Dat verraderlyke spraakgebruik!' (vw
landje gehecht wordt aan de begrippen:

III, p. 400).
Er is nog wel degelijk hoop, houdt M. in een noot bij
hetzelfde Idee zijn Vlaamse lezers voor, dat 'de zo

myn lust om tegen fransgezindheid te kampen , ver-

baldadig gespleten Nederlandse stam weder tot een

lamd voel door myn tegenzin om aansluiting aan 't

krachtig geheel' kan worden verenigd (vw iii, p.

Buiten my, omdat de
Vlaamsche beweging struikelen zal over 't Geloof. Het

401).

schoone, ryke Vlaanderen is gebroken door de kloof

in Nieder-Ingelheim. Met hen haalde hi' herinnerin-

tussen rooms en liberaal. (...) Heeft de Vlaamse bewe-

gen op. Een van deze Vlamingen was Willem de

ging het vooruitzigt op Vereeniging met Holland noo-

Bom, die zich van ditgesprek herinnert: 'En toen

verrotte Holland te prediken.

Op 22 augustus 1886 bezochten drie Vlamingen M.

dig? (Ik geloof ja. Onttrekking aan den fransen

ging het gesprek over den strijd der Vlamingen die

invloed kan niet geschieden zonder aansluiting aan

hi' begreep en als en soort stuwdam tegen de Franse

iets anders.) (...) Ik moet erkennen, in weerwil van dit

taalinvloed in Nederland beschouwde.'(Herinnerin-

alles, grooten lust te voelen my aan de Vlaamsche be-

gen van Willem de Born, vw xxm, p. 672).
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*Conscience "Belgische opstand
(Lit. Ger Schmook, Multatuli in de Vlaamse gewesten
186o-igoo, Antwerpen, 1949; P. Vermoortel, Multatuli
in Vlaanderen, Wommelgem, 1987)
Vletter, Jacob de-,1818-1872, onderwijzer en publicist, gehuwd met Wilhelmina Johanna Kleyweg (21
oktober 1846). In 1855 werd hi' benoemd tot directeur van een opvoedingsinstituut voor zwerfldnderen maar hi' werd ontslagen we ens gebrek aan
plooibaarheid. Vervolgens werd hi' tabakshandelaar en zaakwaarnemer. In juli 1866 werd hi' redacteur van Het Rotterdamsch Weekblad. Hi'j maakte zich
daar echter binnen een jaar onmogelijk omdat hi'
het bladgebruikte om zijn grieven o.a. tegen de politie, te spuien.
De Vletter was een strijdbaar man; hi' zette zich onder meer in voor de rechten van degroenteschippers
en de marktventers, tegen politionele willekeur en
voor openbare badgelegenheden. In 1868 werd hi'
gearresteerd we ens zwemmen in het openbaar,
wat schennis van de eerbaarheid was. In augustus
van datzelfde jaar werd hi' vrijgesproken. Hi' bleef
ijveren tegen de politie, die het zwemmen in stadsrachten verboden had, hi' pleitte voor kosteloze
g
zwem-en badgelegenheden. In zijn brochure Openbare executie of een koud bad voorpolitie en justitie (Rotterdam, 1868) wekt hi' aan het slot de burgers op zich
en de
macht van de aristocraten, hette verenigen tegen
ezagsdrag
an werd
een hem door de gers niet in dank
g
afgenomen.
De Vlettersgezag als volksleider groeide. Op 31 oktober 1868 werd hi'j bij relletjes in de binnenstad van
Rotterdamgearresteerd en aangemerkt als de aanstichter tot het oproer en ondermijning van het gezag. Op 3o maart 1869 werd hi' door het Provinciaal
Gerechtshof in Zuid-Holland veroordeeld tot tien
jaar tuchthuis, ondanks de verklaring van enkele getuigen a &charge en de verdediging van J.J. Bergsma(1833-1909). Het beroep van cassatie werd
verworpen, een gratieverzoek werd afgewezen (De
Rotterdamsche lantaren, 27 juli 1869; vw xiii, p. 581582).
Depublieke verontwaardiging vanwege vermeende
klassejustitie, was root. Ook M. was overtuigd van
De Vletters onschuld. In de Causerieen (nr. ix, De Locomotief, eind september 1869) wijdde hi' enkele bladzijden aan het proces van De Vletter, nadat hi' in de
de voorgaande Causerieen al aandacht besteed had
aan het Rotterdamse oproer (vw iv, p. 126 e.v.). Hi'
spreekt hierin onder meer van 'het gewicht der rancune waaronder de heer De Vletter bedolven ligt'
(vw iv, p.1 9o) en oordeelt: 'Het overheersend kenmerk van de rechterlyke uitspraak in de zaak van
den heer De Vletter, is bespottelykheid.' (vw iv, p.
191).
Werkelijk sympathiek was De Vletter hem niet,
schrijft hi' in de Causerien:
` Vraagt men my of ik sympathie voel voor de wyze

VLETTER — VLETTER

waarop De Vletter lucht heeft gegeven aan zyn zucht
tot inmenging? Neen. Doch dit is een zaak van smaak.
Wat my betreft, ik haat het gemeen, en by conflicten
tussen depolitie en onze straatmedeburgers, voel ik
meer neiging tot het partykiezen voor dan tegen de
publieke macht. (...) Wie de stukken van het proces
aandachtig nagaat en van al de beschuldigingen tegen
den beklaagde aftrekt wat anderen deden, wat voor rekening komt van een slordig en onbekwaam bestuur,
wat niet misdadig is en zelfs door velen beschouwd
wordt als te behoren tot deplichten van den staatsburer, komt tot de overtuiging dat Jacob de Vletter het
g
slachtoffer is van de onkunde onzer magistratuur die
een beset schynt te hebben van de eisen onzes tyds en
g
onzer staats-inrichting.' (vw iv, p. 197, zoo)
De Vletter verbleef aanvankelijk in het Spinhuis te
Rotterdam, en later7 maanden in Den Haag, waar
M. hem in oktober 1869 bezocht. Hi' schrijft hierover op zo oktober aan j. Houwink: 'Die man is
braaf, ja zelfs edel, en zit als een gemeene boef in de
gevangenis. Van alle kanten word ik aangemaand
my met dien justitie-gruwel te bemoeien.' (vw xm,
p. 655). Waarschijnlijk bezocht M. hem begin november opnieuw (brief van De Vletter d.d. 3 november 1869, vw xiii, p. 669).
M. verwachtte dat hetgratieverzoek zou worden afgewezen en zegde De Vletter toe diens gezin te helP (slot Causerieen xvi, vw mil, p. 671-672). Als De
Vletter eind november te horen krijgt dat hi' naar
Leeuwarden zal worden overgebracht, vraagt hi' M.
hem voor zijn vertrek nog te bezoeken (vw xiii, p.
692). Ook daarna blijft hi' met M. corresponderen en
hem om steun vragen. Van z februari 1870 dateert
het rekest aan de Tweede Kamer inzake De Vletter
(door J.Th. Dutillieux, vw xiv, p. 40-48). Bij Koninklijk Besluit van 17 december 1871 werd zijn resterende straftijd omgezet in acht maanden cellulair. Na
medisch onderzoek te Amsterdam stelde men hem
begin maart 1872 in vrijheid (bericht in Het V aderland
van 22 maart 1872; vw xv, p.139). De Vletters slechte
gezondheid vormde voor zijn advocaat, Bergsma,
aanleiding voor het ingezonden stuk 'Hoe heeft
men De Vletter te Leeuwarden behandeld?' (Het V aderland, 27 maart 1872; vw xv, p.147-148). Dit bericht
werd door de directeur van degevangenis in de Provinciale Groninger Courant (vw xv, p.149-151) beantwoord. Hi'j deelt hierin mee dat De Vletter een
`geaffecteerd, lastig en onaangenaam persoon' is,
die in degevangenis goed is behandeld. Hi' eindigt
met de opmerking `Bat het oude mannetje uit 's Gramee zal kunnen
n
vesande' nog wel een aantal jare
`en zoo wij opregt ho en met de door hem opgedane leering, als een braaf en nuttig mensch en christen'. Op 6 juli 1872 overleed De Vletter. Kort na zijn
dood schrijft M. in een (niet in de Ideeen gepubliceerd) Idee over hem onder meer:
`Men meene niet dat bier iets als genegenheid in 't
spel is. NOch de persoonlykheid van DE VLETTER, nOch
z'n beunhazery in «recht-zaken» in «gelyk-hebben»
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trokken my aan, en hoogstwaarschynlyk was er onder
al z'n rechters in beide instanties, geen enkele die zoo
weinig met den man sympathiseerde als ik. Hy was —
wat dan ook door z'n zeer bekwamen advokaat erkend
werd — zeer pedant. 0 j a, onverdragelyk! En dit te meer
omdat z'n schoolvossery zich niet bepaalde tot weten
of oordelen, maar tevens zich uitstrekte tot zedelykheidsbegrippen. Kom aan,laat me kort zyn, de man was stinkend braaf. (...) maar... op overdreven bravigheid (...)
staat nog altyd geen tuchthuisstraf.' (midden juli
1872, vw xv, p. 270)

In zijn notities in handschrift, bestemd voor de
tweede druk van Over Specialiteiten, schrijft M. dat hi'
zich aan de nagedachtenis van De Vletter verplicht
voelt diensgruwelijke vonnis aan een nader onderzoek te onderwerpen. Zowel deze persoonlijke verplichting als het algemeen belang, eisen `dat het
teen De Vletter geslagen vonnis worde getoetst aan
de feiten en vergeleken met 's mans persoonlijkheid' .
Hi' zal deze zaak afzonderlijk behandelen (vw v, p.
663). Wellicht was bovengenoemd niet gepubliceerd
Idee, hiervan het begin.
(Lit. H.C. Hazewinkel, `Rondom het De Vletter-oproer', in: RotterdamschJaarboekje,1946, p. 66-loo en
1947, p. 173-218)

Vliegers, Het maken en oplaten van vliegers was een
grote liefhebberij van M. Vooral in zijn latere jaren
in Duitsland heeft hi' veel gevliegerd. Uitvoerig
wordt dit door "C. Vosmaer beschreven in diens novelle Idylle (opgenomen in Vogels van diverse pluimage,
dl. II). Hierin maakt 'Don Zefiro', d.i. M., een opmerking over de populaire lalayang-gevechten in Indie.
Dit komt ook voor in degeschiedenis van SaIdjah
(Max Havelaar, vw I,p. 240). Waarschijnlijk is in Indie M.'s belangstelling voor het vliegeren ontstaan.
In brieven van 28 april 1874 aan Vosmaer (vw xvi, p.
532) en van 9 maart 1878 aan J.M. Haspels (vw xix, p.
282) komt het vliegeren aan de orde.
Vliet, Leonard (van Woudrichem) van-, vertrok in
1840 naar Indie, waar hi' procureur werd bij de Raad
vanJustitie te Soerabaja. Na zijn ontslag in 1842, vertrok hi' naar Java waar hi' werd aangenomen in
dienst vangeneraal Cleerens, resident van Preanger.
Na enkele dagen werd hi' al uit die residentie verbannen. Toen hi' Cleerens aanklaagde, kwam hi' in

edin g met het gouvernement. Over deze kwestie
g
ubliceerde hi'Bijdragen tot de kennis der Oostindische
P
bezittingen (Rotterdam, 1846).
Toen Van Vliet zich beklaagde over het Indisch bestuur `werd zyn zaak terstond openbaae, schrijft M.,
terwijl over Havelaar gezwegen wordt (Over Vryen Arbeid, vw II, p. 188). Mimi vertelt in haar dagboek hoe
M. haar in 1872 over Van Vliet verhaalde. Van Vliet
zou Cleerens teen zich in het harnas gejaagd hebben door een Chinese opiumsmokkelaar te helpen.
Terug in Holland had Van Vliet het 'met Thorbecke
en liberalery, met requestreeren en wetsaanhalin-

gen zoover gekregen dat hem fl. 40.000 schadeloos-

stelling zou zyn uitbetaald'. Zij vermeldt verder dat
Van Vliet Thorbeckegraag had willen opvolgen. Volgens M. was Van Vliet loeilelijk' (vw xv, p. 350-352).
Vloekzang, *Laatste dag
Vloten,Johannes van-, 1818-1883, geb. te Kampen,
Nederlands letterkundige wiens optreden voor een
groot deel verantwoordelijk is voor het einde van
m. 's schrijverschap, promoveerde in 1843 tot doctor
in degodgeleerdheid te Leiden. Hi' was van 1842 tot
1846 leraar aan het gymnasium te Rotterdam. Hi'
keerde daarna naar Leiden terug voor verdere studie, waarbij hi' rote belangstelling aan de dag legde voor de Nederlandse taal- en letterkunde. In 185o
ubliceerde hi'zijn
eerste boek: het verzamelwerk
P
Nederlandsch Liedboek (Den Haag,185o). Verder volg-

den onder (veel) meer de door hem verzorgde uitgaven: Bloemlezing van Middeleeuws proza (1852),
Nederlandsche Geschiedzangen (1852), Paschier de Fijne
(1853), Mariken van Nieumeghen (1854) en Het Nederlandsche Kluchtspel (1854). In 1854 volgde hi' W.J.A.

jonckbloet op als hoogleraar aan het Deventer Athenaeum Illustre. Hi' zette zijn stroom publikaties
voort met Uselkout, studies over letteren, wijsbegeerte en staatkunde(1855-1856), Baruch d'Espinoza (1862,),
Aesthetica of Schoonheidskunde (1865) en tekstuitgaven,
die vaak oppervlakkig en onnauwkeurig waren.
Tussen 1855 en 1858 verzorgde hi' een uitgave van
de brieven van Hooft. Als fel criticus streed hij, onder meer in vlugschriften en artikelen in De Dageraad, teen
g
het christendom en de modernen in het
bijzonder. In 1865 werd hi' gepasseerd bij de opvolging van Jonckbloet in Groningen. Hi' startte met
de uitgave van zijn eigen tijdschrift *De Levensbode:
`waarheid zal de drijfveer en het doel van al mijn arbeid wezen'. In zijn rectorale rede van 16 februari
1867, uitgegeven als Eerlijke wenschen omtrent het hooger en middelbaar onderwijs, Nederlandsche volkszin en
maatschappelijke oprechtheid, voer hij uit tegen `vermolmde kansels'. In hetzelfde jaar verschenen hiervan een tweede en een derde druk. Van Vloten kreeg
een waarschuwing, maar toen hi' zich hier teen
verzette, werd hi' in juli ontslagen G. van Kampen,
`Van Vloten en de Gemeenteraad van Deventer' in:
Verslagen en Mededelingen 89e stuk,1974, van de Vereeniging tot beoefeningvan OverijsselschRegt en Geschiedenis,
Zwolle, 1975, p. 81-112). Sindsdien woonde hi' op
Kleveroord(onder Bloemendaal, vlak buiten Haarlem); als gefortuneerd man kon hi' van de pen leven.
Zijn ergernis toonde hi' onder meer in zijn N oord-nederlandsche karakterfeilen en de Ziektegeschiedenis van het
Woordenboek (1868), gericht to en professor Matthias
de Vries, door hem 'het malle ventje' genoemd. Uit
1871 dateert zijn geschrift Tweeerlei Nederlandsch yolksvergif, namelijk de jenever en de `moderne godsdienstvervalsching', uit 1872 zijn uitgave van de
Nederlandsche Baker- en kinderrijmen. Kritiek op zijn
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werk beantwoordde hi'j met steeds fellere aanvallen
op Busken Huet, Jonckbloet, Loffelt en Charles Boissevain. Verwijs heette `verslaafd aan Schiedam en De
Vries', ook `dubbelverbitterd'. Hi'j bezorgde verder
veel bloemlezingen en schreef de Beknopte geschiedenis der nieuwe letteren van de middeleeuwen tot op de helft
der 19de eeuw (1876).

maakte in 1864 kennis met Van Vloten, men hi'
een voordracht hield te Deventer. Enkele dagen later, op 3 juni, voorziet hi' Van Vlotens exemplaar
van de eerste uitgave van de Minnebri even van notities (vw II, p. 171-179). Hi' brengt een bezoek aan Van
Vloten en zijn vrouw en schrijft daarover aan
d'Ablaing van Giessenburg:

M.

`Ik ben allerprettigst ontvangen door prof van Vloten
een man zoo pleizierig eenvoudig, zoo onprofessoraal
als maar gedacht worden kan. En als ik hem bekyk in
z'n vrouw, zooals ik gewoon ben, dan is hygoed.' (4

318).
van hem diens Baruch d'Espinoza,Jezus van
Nazareth (naar aanleiding van Renans Leven van Jezus,
1863) en Over arbeidersvereeni 'n en en vennootschappen
van handwerkslui (Nutslezing van december 1863). M.
bestudeert een en ander en is enthousiast over "Spinoza (brief aan Van Vloten d.d.19 juni 1864, vw xi,
p. 333 e.v.). In zijn Bloemlezing uit het Nederlandsch Proza der 19e eeuw die het jaar daarop verscheen, noemt
Van Vloten M. `dit edel slachtoffer van Indisch wanbeheer en Nederlandsche lamlendigheid' (p. 577).
Idee482 rekent M. Van Vloten onder de manners die
lof verdienden, omdat zij voor de waarheid opkwamen, en `smaad verdragen om den wille der waarheid' (vw in, p. 230). Wanneer Tine in mei 1866 Van
Vloten om hulp vraagt, is hij, naast "Kallenberg van
den Bosch, *C. Busken Huet en *Van der Valk, dal
van de ondertekenaars van de circulaire (vw xi,p.
603-604; *Pot Teter). M. is bitter teleurgesteld, omdat hi' z.i. door `welwillende vrienden' in de circulaire wordt voorgesteld als verkwister (brief aan
Kallenberg van den Bosch d.d. 5 augustus 1866, vw
xi,. 651-652). Aan Busken Huet schrijft hi' op 9 augustus:
`In plaats daarvan die circulaire - waarin ik word voorgesteld - basta daarvan. Ik kan daarover niet beginnen
juni 1864, vw xI, p.

M. kreeg

zonder meer te zeggen dan ik wil, en anders te spreken dan ik wil. Toen ik 't stuk las, ben ik er ziek van geweest, en nog beeft me alles by 't denken daaraan. 0,
van Vloten!' (vw xi, p. 657).
Van Vlotens vriendschap voor M. is door de hele
gang van zaken danig bekoeld. M. op zijn beurt doet
toch eenpoging om de verstandhouding wat te verbeteren. Ondanks zijn teleurstelling biedt hi' Van
Vloten in 1867 zijn hulp aan, wanneer deze door
zijn rede in conflict is gekomen met de curatoren
van het Athenaeum en enkele raadsleden van Deventer. M. schrijft hem onder meer:
`Zeker hebt gy geen behoefte aan myn hulp, maar ik
voel behoefte om meetedoen. (...) Toe, zend my uw: oeerlyke wenschen» of hoe heet het stuk, waarvan ik dezer

dagen den Zen druk aangekondigd zag. (...) Wilt ge
Mevr. v. Vloten vriendelyk van mygroeten? En Willem en Odo, - de andere namen weet ik niet meer,
maar herinner my dat het lieve jongens waren.' (23
maart 1867, vw xi', p.149)

Vloten stuurt hem degevraagde brochure; zijn
`eerlyke wenschen' bevallen M. echter niet (brief aan
Busken Huet d.d. 21 juni 1867, VW xi', p. 285). Het
jaar daarop kwamen ze elkaar nog teen en deze
ontmoeting was volgens M. een `waar genoegen', zoals hi' aan Van Vloten schrijft op 17 juli 1868 (vw
xiii, p. 9o). Op 23 oktober woont hi' op uitnodiging
van het bestuur van het studentendispuut Vrije Studie te *Delft de lezing van Van Vloten (verslag uit de
NRC en de Deutsche Courant opgenomen in vw mil, p.
190-193). Op 20 november spreekt hi' zelf aldaar
over de stelling `Vrije studie is het onbelemmerd
streven naar waarheid', hiertoegeinspireerd, naar
hi' aangaf, door de verhandeling van Van Vloten.
Vol ens de recensent van de Delftsche Courant was
het zeker niet M.'s bedoeling `eene laakbare leemte
in dr. van Vlotens speech' aan te vullen, maar was
het juist de rijkdom van gedachten door dezen ontwikkeld die er hem toe haddengeleid hetzelfde thema andermaal tot een onderwerp van bespreking te
maken'(24 november 1868, vw mai, p. 230). In 1870
noemt hi' Van Vloten nog 'clien moedigen geestverwant', wiens redevoering over Vrije Studie hem inspireerde tot het schrijven van zijn eigen ideeen
over dit onderwerp. In Idee 766 beveelt hi' zijn lezers Van Vlotens `hartig stuk' van harte aan (vw Iv,
P. 491).
Van

De geestverwant laat echter niets meer van zich horen, al trekt hi' zich wel het lot van Tine aan, getuige het feit dat Pot Teter zich voor raad inzake haar
situatie ook in 1870 tot Van Vloten richt (brief van
Pot Teter aan Van Vloten

d.d. 31 juli 1870, vw my, p.

167). Wanneer in de Arnhemsche Courant enkele maan-

den later een oproep (*Kern) tot steun aan Tine en
de kinderen verschijnt,
reageert Van Vloten met een
ingezonden stuk, waarin hi' er op wijst dat het indertijd d.m.v. de circulaires verkregen fonds nog

steeds bestaat en drip end aanvulling kan gebruiken (13 december 1870, vw xiv, p. 267-268). M. reageert gekwetst op het bericht dat Tine nog geld
ontvangt van Van Vloten c.s. (mededeling Mimi, vw
xiv,p. 269) en schrijft aan H. Huisman, dat ook Van
Vloten 'op z'n plaats' zal worden gezet (2o december 1870, vw xiv, p. 274). Tine zal `eerstdaags van
Vloten afdanken' (brief van M. aan S.E.W. Roorda
van Eysinga d.d. 22 december 1870, vw XIV, p. 276).
Zij schrijft echter aan Potgieter dat zij hun steun
hard nodig heeft (23 december 1870, vw my, p. 278).
Wanneer later bij Pot Teter toch twijfels rijzen over
de vraag of hij, in verband met M.'s reacties, nog wel
geld aan Tine moet sturen, vraagt hi' Van Vloten om
advies (9 februari 1871, vw xiv, p. 451). Hoewel Van
Vlotens antwoord niet bekend is, moet hi' zijn toestemming gegeven hebben: op 21 mei int Tine op-

487

VLOTEN — VLOTEN

nieuw honderd francs (vw m y, p. 556). Via Potgie-

g ezien Van Vlotens zorg voor haar en de kinderen ,

ters correspondentie met Tine (en met *Stephanie

vormt dit een extra motivering voor de felheid waar-

Omboni-Etzerodt) blijft Van Vloten, evenals Kallen-

mee Van Vloten nu reageert. Na een discussie met J.

berg van den Bosch, op de hoogte van haar omstan-

Versluys in

digheden in Italie (zie bijv. brief van Pot Teter aan

laatste hem zijn uitvallen tegen M. hoogst kwalijk

Van Vloten d.d. ii december 1872, vw xv, p. 511). Aan-

neemt, weigert Van Vloten verder aan dit blad mee

nemelijk is, dat dit de ware reden is voor Van Vlo-

te werken. Op 3 januari 1875 verschijnt een artikel

*Het Schoolblad van november, waarbij de

tens verbolgenheid op M., waarvan hij nu meer en

van zijn hand, waarin hij aankondigt M. te zullen ra-

meer in het openbaar blijk gaat geven. M. zelf zou af-

ken. Men heeft hem onlangs een zaaier genoemd,

unst op zijn
l succes a s voornaamste oorzaak zien
g

maar vergeten eraan toe te voegen 'van meer on-

van Van Vlotens vijandigheid (brief aan J. Waltman

kruid onder zijn tarwe', aldus Van Vloten in het arti-

Jr. d.d. 25 december 1875, VW xvin, p. 140 en brief

kel 'Een bovenwerp'

aan A.C. Loffelt d.d. 26 januari 1876, vw xvin, p. 211).

vw xvn,p. 239-244). Dit onkruid volt in een serie

Van Vlotens kritieken bevatten steeds vakerper-

van ca. vijftien artikelen die vanaf 17 januari tot 16

soonlijke aanvallen. Bijvoorbeeld in zijn artikel 'Bil-

mei vrijwel wekelijks gepubliceerd worden in

derdijk en zijn Floris v door Douwes Dekker bevit'
in De

Levensbode van 23 oktober 1873 (vw xvi, p. 256
De Levensbode van 28 oktober moet M.

(Onze Tolk, jrg. 6, 1875, nr. 14;

Onze
Tolk en op 25 juni gebundeld verschijnen als Onkruid
onder de tarwe. In dit werk laat Van Vloten niet veel

e.v.). Ook in

van M. heel en doet hij een boekje open over diens

het ontgelden. Van Vloten schrijft het artikel 'Een

priveleven. Hi' verwijt M. 'behaagzieke vertoon-

dictatoriaal schrijven' naar aanleiding van M.'s brief

zuche, zijn gedrag tegenover Tine en de kinderen,

aan de voorzitter van het Demokratisch Congres

depubliciteit rond zijn tweede huwelijk, de

( *con g res 3), waarin M., aldus Van Vloten, 'het
pronkziek gewicht, dat hij aan zijn doen en laten

ke overspanning, Vosmaer en anderen zijn in hun

hecht, aan den onbevooroordeelden lezer open-

Multatuli-vergoding verblind, enz. enz.: 'En door al

baare. Aan het slot spot hij:

dat moois laat zich dan, met zooveel anderen, ook

Minnebri even noemt hij ziekelijk en getuigt van zenuwzie-

`Verbeeld u Nederland voor dezen

methodieken Reiland onvoorwaardelijk in 't stofgebogen, en disciplinair

een Vosmaer beet nemen, en dringt het ons als de

door hemgetuchtigd, tot het even ordelijk en tuchtlie-

itdrukt
– anders niet,
–elk
M. 't zelf zoo juist
u
g

vend blijkt, als hij-zelf. — Wat inderdaad kan men

worden er ons in voorgezet.' (vw xvii, p. 611).

meer verlangen? — Naar Wiesbaden dus, hoe eer hoe

Ook in vele andere artikelen, onder meer in de

fijnstgevoelde en keurigstewaarheid op!

Zieke truffels

beter, «daar woont Hmzelf, daar wordt ZIJN heil ver-

N ederlandsche Kunstbode, toont Van Vloten openlijk zijn vi'-

kregen», en meer heeft waarlijk niemand van nooden.

andschap ten opzichte van M. In zijn in december

(...) van een geest, als die van D.D., is het echter te be-

1875 verschenen

treuren, dat hij zoo in ijdeltuitigste eigenliefde en de

Beknopte geschiedenis der nieuwe letteren (p. 5o5; vw xvin, p. 123) schrijft hij dat M.'s 'be-

ziekelijkste zelfverblinding ten ondergaat.' (vw xvi, p.

haagzieke, geniale zelfvertroeteling' tenslotte
over in in `volslagen grootheidswaanzin'. Op 26

268).
De aanval van Van Vloten maakt M. ziek en weerhoudt hem ervan te werken, aldus schrijft hij zijn
uitgever G.L. Funke op 8 november 1873:
`De zaak is die ruwe aanval van van Vloten. Niets ware
makkelyker dan daarop
dit wist

behoorlyk te antwoorden, en

by ook wel, en zou er zich niet aan gewaagd
byzaak. Buiten myn weten en tegen

januari 1876 schrijft M. aan J.N. van Hall:
`Ik las dezer dagen in den «Kunstbode» dat ik m'n
«arme vrouw had weten diets te maken dat zedelykheid niet te-pas kwam by genie!» Hoe te

bewyzen

dat dit 'n leugen is? Zie eens hoe precies die vuile Van
Vloten uitvoert, wat ik op blz 87 van Ideen in 8° uit-

hebben, zonder'n

gaaf (kleine uitgaaf: slot van nummer 642) Kappelman

myn wil heeft die kerel zich aan myn vrouw opgedrongen als edelmoedige helper. Zy, in nood (`t is al jaren ge-

tig! Het banale voorschrift: «ik zou me zulke dingen

leden) heeft de zwakheid gehad dat aantenemen, en —

in den mond legt. Profetisch! (...) Och, 9 t is zoo verdrie-

niet aantrekken» helpt me niet' (vw xvill, p. 221).

begryp de rest nu maar. Dit maakt me woedend! Hy is

Enkele dagen later schrijft hij uitgebreid over Van

met aanvallen begonnen na en naar aanleiding van

Vlotens kritiek aan A.C. Loffelt:

Vrye Studie. Ik wist al Lang hoe 't hem hinderde dat zyn

`Ik ontving zoo-even ter inzage, 't eerste nummer van

stuk geen opgang maakte. Vandaar dat infame stuk

den Kunstbode waarin alweer eenige liefelykheden

van *Q in den Arnhemmer.' (vw xvi, p. 288 - 289)

van V.Vloten. Nog altyd weet ik niet of 't me zal gele-

Is Van Vlotens afkeer van depersoon M. en van zijn

gen komen de stukken van dien man grondig te beant-

vereerders – hij ergert zich onder meer aan zijn 'pro-

woorden. Hy

feeten-vertoon' CA.S. Kok en Bilderdijks Floris v',

zeer intieme verhoudingen aanroeren en blootleggen,

De Levensbode 18
p. 154-156; vw xvi, p. 478) –,
dan al duidelijk, ronduit vijandig wordt hij wan-

die tefyn en te goed zyn voor 'n grof publiek. Dit stuit

in:

Een Zaaier
Het V aderland ver-

neer in het voorjaar en de zomer van 1874
van *C. Vosmaer als feuilleton in

schijnt. Op 13 september overlijdt Tine in Venetie en

liegt! Maar om dit aantetoonen, moet ik

me, daar ik te doen heb met 'n partner wien niets te
grof is.' (vw )(Arm, p.228).
In een noot bij Idee 766 vinden we wederom zijn
vermoeden dat 'die heer' het hem euvel schijnt te
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Na de dood van Van Vloten voorspelt M. dat `onder
hebbengeduid dat `hi' de vryheid nam na hem 't onde massa schryvery die hy leverde' alleen Onkruid onderwerp: Vrye Studie tot 'n punt van behandeling te
der de tarwe zal overleven, al was het maar om er M.
maken'. Ook Versluys ziet volgens M. hierin de oormee te bestrijden (brief aan Vosmaer d.d. 29 decemzaak van het feit dat Van Vloten hem weken achterber 1884, vw xxin, p. 296-270).
een in Onze Tolk met zijn hatelijkheden overstelpte.
Bij het overlijden van M. verscheen de volgende adM. spreekt van Van Vloten en diens `stuiptrekkenvertentie van de boekverkoper Van Klaveren te Amden «Onze Tolk» (noot bij Idee 766, vw Iv, p. 698).
sterdam: `Een der meest pikante geschriften over
De reden die hem voorlopig ervan weerhoudt om
Multatuli als mensch en als dichter is het boek van
Van Vloten van repliek te dienen, is: `walging' (vw iv,
Dr..J
van Vloten, getiteld Onkruid onder de tarwe, dat
p. 698-699).
teen een verminderden prijs van 0,90 verkrijgbaar
De weerlegging van een artikel van Van Vloten over
is'. *Galante dichtluimen "Bakerrij mpj es
M.'s hoofdeis der Kritiek, waarvan de `godkundige Doctor Van Vloten' de zin verdraaid heeft, laat hi'j ook in
Vlugmaren, "C. Vosmaer
is en
1878 achterwege, omdat hi' `onwel'
' zeker volslagen ziek worden zou als ik me neerboog tot de inVoetianen, aanhangers van Gisbertus Voetius (Gijsspanning waarop 't behandelen van zekere sujetten
bert Voet), 1589-1676, Nederlands godgeleerde, vanmy altyd te staan komt'. Hierdoor blijft Idee 1197b
af1636 hoogleraar te Utrecht, rechtzinnig in de leer
oningevuld (vw vn, p. 336). In zijn betoog over citeenprinsgezind. Zijn tegenstanders waren de Staatsren("laven aan bronnen') in Idee 1262, spot hi' dat
gezinde Coccejanen, de volgelingen van Johannes
hi' zal proberen zich `professorlyk' te onthouden
Coccejus (1603-1669).
van de fout `zelf iets te leveren op letterkundig geM. spot in Idee 1264 dat de buitenplaats van Coccebied' en zal schrijven Over letterkunde en letterkun'us dezelfde functie vervuld moet hebben als to endi en. Als het lukt, dan kan de lezer eerstdaags `een
woordig "Kraantjelek en andere uitspanningen. Een
Vondel-almanak en een bundel byeengeharkte kinextra argument voor dit vermoeden is het feit dat de
derdeunen en bakerliedjes met geleerde Noten' van
Voetianen er nooit een voetgezet hebben (vw VII, p.
hem verwachten. Rijp voor 'het samenflikken van
584).
bedelaarsdekens voor 'npoppewiegjen, en 't zin en
van 'n Vondel-almanak' is hi' nog niet, vervolgt hij.
Vogelnestklippen, de rotsen aan de Zuidkust van
In een noot bij deze reels tekent hi' in 1879 aan dat
Java, waar de klipzwaluwen of salanganen eetbare
hi' hiermee het oog had op de tetterkundige provogelnestjes bouwen. Een van de opstellen in het
dukten' diegeleverd zijn door 'den Theologiae Doc"pak van Sjaalman luidt: 'Over de vogelnestklipp en
tor engewezen letterprofessor Van Vloten' (vw vu,
aan dejavase zuidkust.' (Max Havelaar, vw I, p. 41).
p.•en
573681). Van Vlotens uitgave van bakerrijmpjes noemde hi' eerder in een brief aan Vosmaer `miVogels van diverse pluimage, driedelige bundel prog naar hi
serabel', en niet uit `teen-in
za enpoezie (1872-1875) van *Carel Vosmaer.
meedeelt(ca. 17 juli 1874, vw xvi, p. 617). In een brief
aan P.A. Tidegeeft hi' een voorbeeld van een z.i.
waardeloze annotatie van Van Vlotens Vondeluitga- Vogt, Karl-, 1817-1895, geb. te Giessen, Duits zoOloog
engeoloog. Hi' werd in 1847 hoogleraar te Giessen,
ve(4 augustus 1875, vw xvn, p. 768).Van Vlotens broin 1848 lid van de Nationale Vergadering te Frankchure Kiezersindrukken, tot waarschuwing en opwekking
furt en in 1852 hoogleraar te Geneve. Hi j was een
de' behar(1877) worth in een noot bij Idee 135 (1879)
groot voorvechter van de materialistische wijsbeti in overwaardig' genoemd, om het sprekende
geerte en van het Darwinisme. M. noemt hem in
voorbeeld van de zekerheid `dat de uitdrukking van
Idee482 als den van de grote denkers 'die smaad verden Volkswil vervalst wordt'(vw II, p. 679).
dragen om den wille der waarheid' (vw In, p. 230).
M. wordt teen Van Vloten in bescherming genoZijn lezingen over het Darwinisme noemt M. in de
men door onder meer "Versluys, *Admiraal, *Van
Causerieen (vw Iv, p.103-104 en noot p. 789).
Loffelt en *Roorda van Eysinga. Voor dergelijke
`Multatuli-narren' (J. van Vloten, 'Baas boven baas',
Voigt, Von-, Duits luitenant.
in: De Nederlandsche Kunstbode, 3e jrg., 1876, p. 6; vw
In Idee757 schrijft M. dat Von Voigt onder een koxvin, p.186) met hun telachelijke afgoderij' (J. van
gelregen van Brebach naar Blittersdorf was gereden,
Vloten, Jonckbloets zoogenaamde geschiedenis der Lettermaar dat hij, in tegenstelling tot wat de lezers zoukunde,1876) heeft Van Vloten een goed woord over.
den verwachten, een `schuimspaan of zed' was geHi'j geeft ieder het zijne: nl. het 'V Vlotensche' (brief
worden, maar blakend vangezondheid, en bereid
van M. aan Tiele d.d.juli 1876, vw xvin, p. 403).
tot nieuwe heldendaden (vw iv, p. 483).
Wanneer men in 1883 een tentoonstelling van *`Multatuliana' wil organiseren, vreest M. dat 'den V. VloVoirie, (F r. (gemeente)reiniging, vuilophaling). M. betens en dergelyk volkje' de spot zullen driven met
treurt in Idee451de gebrekkige 'petite voirie' in Nezijn gebrek aan literaire produktiviteit (brief aan
derland:
H.C. Muller d.d. 27 augustus 1883, VW )(xi', p. 726).
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`De schone studie der petite voirie blykt by elken voetstap een onbekende zaak te wezen. leder schreeuwt,
timmert, handelt op den publieken weg, alsof 't z'n
winkel of werkplaats ware. Behoorlyke markten, zoals
in anderegrote steden van Europa, zyn er niet. Alignement van huizen of stadswal is 'n onbekende zaak. De
reinheid – behalve op de hoofdgrachten – schynt niet
te behoren onder de punten van bestuur. (...) In de achterbuurten hoopt zich alles op elkaar, en deelt elkander mee wat er zoal mee te delen valt in die buurten.
Maar ditgaat het bestuur niet aan. Dit alles ligt niet
op den weg van 't bestuur.' (vw iii, p.135)
In Idee 1223, waarin een beschrijving van de vuile
"Jodenbuurt wordt gegeven waar Woutertje Pieterse een `vuilpapiertje' moet innen, schrijft M. dat
deze `nuttige wetenschap' vroeger in Nederland `tamelyk slordig' beoefend werd. Hi' schrijft dit voor
wat betreft de AmsterdamseJodenhoek, toe aan het
tespottelyk nepotismus' van de `amsterdamse burgervaders' van die dagen, en vervolgt sarcastisch:
`Dit is thans anders. Het Volk kiest z'n voorgangers en
gemachtigden, en zorgt dus wel dat er geen onbekwame ofgewetenloze lieden aan het bestuur komen.' (vw
VII, p. 406)

Volewijk, de-, de gronden tegenover Amsterdam bij
Buiksloot in het IJ, rietvelden en struiken, thans
Amsterdam-Noord. Vroeger stond op de Volewijk
eengalg.
Moeders vertelden hun kinderen dat ze met een
schuit van de Volewijk waren gehaald, schrijft M. in
een voetnoot bij Idee 1064:
`Dat er op den Volewyk – een eilandje in 't Y – halsrechtgedaan werd, is bekend. Vreemd schynt het dat
die onbehaaglyke plek, naar Amsterdamse traditie, de
rol vervult welke men elders, iets minder onsmakelyk
maar even overbodig-preuts, aan ooievaars opdraagt.
Pasgeboren kinderen te Amsterdam zyn «van den Volewyk gehaald».' (vw vi, p. 679)
Ook in Idee 1072 spot hi' met de mensen 'die 't kieser vonden de herkomst van hun kroost te verleggen
naar 't Volewykse galgeveld, dan door aandoenlyke
eenvoudigheid het kind eerbied in te boezemen
voor de vrouw die 't met smartegebaard heeft' (vw
VI, p. 722).
Het is opmerkelijk dat Droogstoppel zich van voorstellingen als kool, ooievaar en de Volewijk distantieert. In de vijfde druk van de Max Havelaar (1881)
staat in hoofdstuk vier: 'Van kool of ooievaar worth by
ons aan huis nietgesproken, ook niet van Volewyk' .
In vw I(p. 37), waarin werd uitgegaan van de vierde
druk(1875), staat: 'Van «kool» of dergelyke, wordt
by ons aan huis niet gesproken'. Merkwaardig genoeg komt deze aanvulling ook niet bij de tekstvarianten voor.

Volk, "kleding "welzijn des yolks
Volksopvoeding, "schouwburg

Volkspodzie, In Idee 1049d schrijft M.:
`Er is iets liefs in die chanson de la rue, door 't gemene
yolkgeImproviseerd op noten van Mozart. Gedurende
myn kort leven reeds, zyn we op dit punt zeer achteruitgegaan, en wanneer we de Volkspoezie van tegenwoordig vergelyken by wat er van vroeger tyden tot
onskwam, is de slotsom treurig. En... 't beste is niet tot
onsgekomen. Want schryfmensen zyn te allen tyde
ongelukkige beoordelaars geweest van wat in hun eigen
yak kunstwaarde had. De oorzaak ligt voor de hand.
Ze minachtten alles wat niet beantwoordde aan de
schoolmeesterlyke eisen van 't métier. Kreupele rymen, maatverkrachting, dagelykse woorden, straatgeboorte... hoe kon er poezie voortkomen uit zulke
Nazareths?' (vw VI, P. 435)
*straatlied

Volksvertegenwoordiging, *Tweede Kamer
Volledige Werken, Multatuli's-, Na M.'s dood verschenen in 1888-1889 de werken, die uit het bezit
van "G.L. Funke aan de uitgeversmaatschappij "Elsevier waren overgegaan, in to delen onder de titel Verzamelde werken van Multatuli. Eerste naar tydsorde
gerangschikte uitgave bezorgd door zyne weduwe. Deze uitgave werd voorafgegaan door 'Studien over Multatuli' van C. Vosmaer. Deze zgn. Kopjesuitgave (naar
hetportret op de omslag) werd door de Gebr. E. &
M. Cohen aangevuld met de werken, die zij uit het
fonds van *Muusses en Co. hadden overgenomen,
nl. Millioenen-studien, Over Specialiteiten en Nog-eens:
Vrye arbeid, die in 1889-1890 onder de titel Serie goedkoope werken in gelijke uitvoering, uitkwamen. Deze
driedelige uitgave bevat tevens de studie 'Multatuli
en zijne werken geschetst' van *A. Admiraal. Beide
uitgaven werden regelmatig herdrukt; de Elseviereditie verscheen later nog in vijf banden en in de
`Garmond-uitgave' (1899-19o1); Cohens uitgave verscheen in 1900 in een gdmiteerde uitvoering van de
`Garmond-uitgave' onder de titel `Meesterwerken'
(4dln).
In 1940 namen E. du Perron en G. Stuiveling het initiatief voor een nieuwe editie van M.'s V oiled* werken. De eerste zeven delen, met het door M. voor de
pers geschreven werk, verschenen van 195o tot 1953.
De delen zijn uitgevoerd in de typografie van
H.O.M. Salden(geb. 191o), die ook de omslagbelettering ontwierp. Met de spits neergezette letters van
`Multatuli' op de omslag, wilde hi' de polemische
kant van M. tot uitdrukking brengen.
In de Volledige Werken werden voor het eerst de
Causerieen en de Divigatien herdrukt. De teksten werden door Stuiveling in moderne spelling in een electische editie uitgegeven. Vanaf 1954 verschenen,
met soms lange tussenpozen, achttien delen 'Brieyen en documenten', waarin alles wat van M.'s hand
bewaard isgebleven in chronologisch volgorde is
opgenomen. Dit werd aangevuld met veel brieven
en documenten M. betreffende. In deze delen (viii
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tot XXV) werd een diplomatische tekstweergave nagestreefd. Deze uitgave werd na het overlijden van
Stuiveling in 1985, o.l.v. H. van den Bergh voort gezet en werd op 5 maart 1995 voltooid.
(Lit. `Vragen aan Stuiveling', in: Over Multatuli,1979,
nr., p. 25 -33)

VOLLENHOVEN — VONDEL

wel doen `liggen de oorzaken dezer uitzondering
duidelyk voor ogen'. Voltaire verstond zelfs geen
Hoogduits:
`Deze prees op goed geloof — misschien zelfs met Ongeloof — al wat niet Frans was: pour faire enrager ces Welches. Dat by ons, in weerwil van enige loftuitingen,
verachtte, blykt voldoende uit z'n canaux, canards...

Vollenhoven, Jan Messchert van-0812-1881, anti-re-

en nog iets. Nu de verachting van dien man is niet van

volutionair burgemeester van Amsterdam van 1858
tot 1864. In de Ideeen 451 en 452 wordt hi' terloops
genoemd (vw iii, p. 85 resp. p.154).

406-407)
prees hem in Idee 482 nog als een van de arbeidersgeesten naast *Rousseau, *Diderot en *d'Alembert (vw III,p. 229). In latere jaren blijkt zijn
bewondering voor Voltaire (en Rousseau) echter bekoeld. Het deisme van Voltaireging de atheist M.
niet vergenoeg. Ook viel Voltaire hem als mens tegen. Voltaire heeft zich, aldus M., verachtelijk gemaakt door zijn beschuldiging dat Roussau lakei
geweest zou zijn en zilverwerk gestolen zou hebben. Voor iemand die zulke middelengebruikt om
een gitterarische mededinger uit het veld te slaan'
hoeft men niet bang te zijn, schrijft M. in een noot
bij Idee 877 (vw iv, p. 706).
In Idee767 (vw iv, p. 492) wordt Voltaire's tekende
verhandeling: Si l'erreur enz.' besproken. Welke verhandeling bedoeld is, is niet bekend. *Henriade
(Lit. G.W. Huygens, `Voltaire en zijn nawerking bij
Multatuli', in: Over Multatuli,1979, nr. 3, P. 34- 52)

Volney, Constantin F. de Chasseboeuf, graaf de-,
1757-1820, Frans reiziger, politicus en filosoof. In
1793 publiceerde hi' La Loi naturelle, ou catechisme du cito en franfais, dat later onder de titel Principes physiques de la morale bekend werd. In Idee 482 noemt M.
hem als dal van de arbeiders op het veld der wijsbegeerte (vw III, p. 229).

Voltaire,ps. van Francois Marie Arouet, 1694-1778,
Frans wijsgeer, geschiedkundige, dichter, toneel- en
romanschrijver, voorman van de Verlichting in
Frankrijk, strider teen alle gewetensdwang. Hi'
was enige tijd bevriend met koning Frederik de Grote van Pruisen, aan wiens hof hi' in de jaren 17501753 vertoefde.
Volteriaanse invloeden zijn vooral aanwijsbaar in
het begin van M.'s schrijverschap: de Gelooftbelydenis,
Het Gebed van den Onwetende en vooral in de tijbelvragen' van Frits in de Max Havelaar (vw 1, p. 228), die
door "J. van Lennep vanwege mogelijke aanstoot geschrapt werden en pas veel later in het handschrift
weer opdoken.
Aanhalingen van Voltaire vinden we o.a. in de Mineede
nebrieven, bijv.
in deen
tw zevende geschiedenis
van gezag:
'Voltaire heeft gezegd: Si Dieu n'existait pas, it
faudrait l'inventer! [Fr. Als God niet bestond, zou men
hem moeten uitvinden] Zekerlyk. Alle macht is uit
God. Wie macht wil, wil God. Wie macht, gezag, nodig heeft, maakt zich een god.' (vw II, p. 35)
`«Lepremier roi fut un soldat heureux!» [Fr. volledig:
Lepremier qui fut roi fut un soldat heureux = De eerste die koning werd, was een fortuinlijk krijgsman]
zeide Voltaire, maar ik weet niet of 't waar is. Er is
evenveel, ja meer kans, dat de eerste koning iemand
was, die kennis had aan strikkenleverende kluizenaars.' (vw ii, p. 38)

citaat is afkomstig uit Voltaires Èpitre a
l'auteur du livre des Trois Imposteurs (17.., vs. 22). Het
tweede citaat komt uit diens treurspel Merope (1743,
1, 3).
In de Minnebrieven krijgt Voltaire de lof toegezwaaid
`geen stelsel saamgeknoeid' te hebben: 'Het uitroeien van een vooroordeel is meer waard dan 't bedenken van tien nieuwe stelsels' (vw ii,p. 89).
Buitenlandse schrijvers prijzen de Nederlanders zelden, schrijft M. in een noot bij Idee 452, en als ze dit
Het eerste

meer betekenis dan z'n lof.' (vw ill, p.

m.

Vondel,Joost van den-, Keulen 1587 - Amsterdam
1679, beroemd dichter en toneelschrijver van de
Noordnederlandse renaissance. In 1608 zette hi' samen met zijn moeder de hoeden- en later kousenwinkel van zijn vader voort. Toen zijn broer de zaak
in 1652 overnam en vier

jaar later failliet werd ver-

klaard, was Vondel zijn hele vermogen kwijt; hi'

werd boekhouder aan de bank van lening. Hi' publionder meerJeruzalem verwoest (162,o), P alamedes (1625), Gijsbrecht van Aemstel (1637), Leeuwendalers
(1648) en Lucifer (1654).
Na de onthulling van het Tollensstandbeeld in Rotterdam op 24 september 186o werd een commissie
geformeerd om ook voor Vondel een standbeeld op
te richten. Voorzitter van dit comitd was "Jacob van
Lennep, die toen reeds zo jaar werkte aan een uitgave van Vondels oeuvre. Na vijf jaar was het geld bijeen en kon het beeld door Louis Royer vervaardigd
worden. Op 18 oktober werd het beeld feestelijk onthuld in het Nieuwe Rij- en Wandelpark, dat voortaan Vondel ark zou heten. Er werd drie dagen
feestgevierd met een concert, optochten met praalwagens, toes rakers een tocht met de stoomboot
over de Zuiderzee naar het Muiderslot enz.
Op 26 september 1867 schrijft M. vanuit Keulen aan
C. Busken Huet:

ceerde

`Zoudt ge al terug zyn van 't spotfeest met Vondel? Die
arme man! Ik zie hem zitten in de bank van leening,
op dien vuilen burgwal. En nu een standbeeld! Nu ja,
de opmerking is oud, maar ze blyft even verdrietig, als
toen ze nieuw was. Ik moet echter bekennen dat ik
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Vondel nietgenoeg ken om erg te treuren. Ik zou er
gaarne eens een tydje aan wyden, om hem goed te lezen' (vw xi', p. 438; *Keulenaars)
Hi'j is wel bang dat Vondel, evenals *Goethe en
*Schiller zal tegenvallen. In zijn toekomstige werk
toont hij zich echter doorgaans positief over Vondel,
die in tegenstelling tot andere Nederlandse auteurs,
wel Trieb «neiging, aandrift» tot scheppen' had
(brief aan P.A. Tiele d.d. 27 augustus 1875, vw xvii,
781). Over de Gijsbrecht van Amstel, waarmee op 3 jaP7
nuari 1638 de Amsterdamse Schouwburg geopend
werd, is hij minder enthousiast (*T.T.H. Jorissen).
Bij zijn behandeling van de NederlandseHistorien van
"Hooft, wijst M. ook op de armoedige omstandigheden waarin Vondel verkeerde:
Tie Hooft was geeerd. En de arme Vondel, de man die
tegoeder trouw z'n eigen ziel gebruikte, en wegschonk
in z'n geschriften, werd – godbetert! – by de gratie van
heren Burgemeesteren, te werk gesteld als suppoost
by de Bank van Lening te Amsterdam.' (Idee 1017, vw
VI, p. 305).
In Pruisen en Nederland wordt het `vaderland' daarom
gekapitteld: `Meent ge Vondel 't beste te kunnen gebruiken in de bank van Lening, goed! Maar roem
hem dan niet als dichter, en ontneem ons de hoop
niet dat uw wreedheid onkunde is,geen valsheid'
(vw iv,p. 8o). "I. Disraeli *Fokke Simonsz

Voo, Goose Weijnand van der-0806-19oz, geb. te
Rotterdam, vrijdenker en Saint-Simonist (socialist).
Onderwijzer te Brussel tot hij in 1830 terugkeerde
naar Nederland, waar hij in 1838 een genootschap tegen drankmisbruik oprichtte. Samen met J.Th. Dutillieux moet hij de auteur zijn van het anoniem
verschenen Physiologie van Rotterdam (1844). Met A.J.
Nieuwenhuis vertaalde hij in 1856 Het nieuwe Christendom (1825) van Claude Henri de Saint-Simon
(176o-1825) en in 186o publiceerde hij De leer van
Saint-Simon ontvouwd. In 1888-1889 verscheen van
zijn hand Mijne Werken. Als vrijdenker was hij omstreeks 1858 actief in de vereniging De Lichtstraal.
In 1869 werd hij secretaris van de vereniging Het Algemeen Stemregt en redacteur van het tijschrift van
Rotterdamsche Lantaam. Later werd hij
dit or aan DeRotterdamscheLantaarn.
redacteur van De Tolk van den V ooruitgang. Hi' ijverde
voor het verzoek omgratie van "J. de Vletter.
In Idee482 noemt M. hem als den van de mannen
`die smaad verdragen om den wille der waarheid'
p. 231). In 1869 bracht Van der Voo als lid van
(vw III,
het bestuur van Het Algemeen Stemregt een bezoek
aan M. met het verzoek als spreker op te treden voor
hun vereniging. M. nam het aanbod aan en sprak er
op 9 mei van dat jaar (vw xm, p. 482-483). Van der
Voopubliceerde in maart 1869 een enthousiast stuk
over M. in de Rotterdamsche Lantaarn (`Aan de kiezers';•,
vw xm p. 409) en schreef na diens voordracht
een lovend verslag in hetzelfde blad (zi mei 1869; vw
xi'',p. 493-498). Hi' beveelt in dit verslag M. en *L.
Pincoffs aan als kandidaten voor de Tweede Kamer

van de Staten-Generaal. In de Rotterdamsche Lantaarn
van5 juni herhaalt hij deze aanbeveling (vw xm, p.
521). In 1875 en 1876 publiceerde hij een drietal artikelen onder de titel 'De bestrijders van Multatuli' in
De Tolk van den Vooruitgang. Als groot bewonderaar
van M. verdedigt hij hem teen
g
de aanval van "J.
van Vloten in diens Onkruid onder de tarwe (*Tolk van
den Vooruitgang).
Het verging Van der Voo financieel slecht: in DeDageraad van 15 oktober 1888 vinden we een oproep tot
steun. Omgeld bij elkaar te krijgen, herdrukte hij
zijn verspreide geschriften. In 1892 publiceerde hij
in het Ter-Gedachtenisnummer van De Dageraad een
acrostichon van de `heerJ. T..... , werkman en leerling van Multatuli':
`Mag tot in eeuwigheid het onrecht zegepralen,
Uit deugd een bron van wee ontstaan?!
Laaghartigheid den prijs op eerlijkheid behalen,
Ten spot van hen, die arm aan idealen
Alleen op goud en eer roofgier'ge blikken slaan?
Toch zal de held, die zooveel heeft verdragen,
Uit deernis met der broedren smart,
Langzaam maar zeker dens het heerlijkst licht doen
stralen
In menig duister hoofd en eerlijk menschenhart'.
(Ter gedachtenis aan Multatuli, Amsterdam, 1892, p. 35)

*Jut
Voorbehoedsmiddelen, In zijn bespreking van (de
Duitse vertaling van) *Elements of social science, or pysical, sexual and natural Religion van G. Drysdale,
schrijft M. in een brief van aan S.E.W. Roorda van
Eysinga d.d. 27 januari 1872 het volgende:
'Ik ben vies van z'n dorre, berekenende terughouding,
en zie niet in waarom by niet nog 'n stap verder (?)
gaat, en sodomie aanpryst? Zyn voorbehoedsmiddelen walgen my. (...) Hy is my niet dierlyk-onschuldig
genoeg. Als de maatschappy moet gered worden met
beschermende vliesjes... bah! Waarom niet liever regtstreeks onanie aangeprezen?'

(vw xv, p. 61)

Voordrachten, Sedert 1862 hield M. op ongeregelde
tijden (publieke) voordrachten in Nederland. Daarnaast trad hij enkele malen op als officidle spreker,
bijv. op het Internationaal Congres van het Internationaal Genootschap voor de bevordering der sociale wetenschappen, te Amsterdam op 1 oktober 1864,
voor het Crombrugghe-genootschap en op het Taalen Letterkundig Congres te Gent in 1867 ("congres).
Op donderdag 20 februari 1862 houdt hij zijn eerste
voordracht in de Grote Zaal van Frascati te Amsterdam (vw x, Ix 594), waar hij onder meer uit zijn toneelstuk De Bruid daarboven voordraagt. Naar eigen
zeggen waren er ca. 400 toehoorders, `maar daaronder waren veel vrijkaartjes'. Hi' is zeer tevreden over
zijn optreden en de positieve reacties van het publiek(brief aan Tine d.d. zo februari 186z, vw x, p.
595). Deze eerste voordracht wordt gevolgd door
nog vijf voordrachten, waarvan de laatste op 17 april
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wordtgehouden in Frascati te Amsterdam. Vol ens
een verslag in het Algemeen Handelsblad van 14 april
1862 (vw x, p. 625) was 'De Verpligtingen van den
Nederlandschen Staat omtrent Indie' het onderwerp van de laatste lezing.
Op 8 april van dat jaar spreekt hij ook in de Leidse
Stadsgehoorzaal (vw x, p. 620). In de jaren 1864-1865
houdt M. enkele lezingen voor de vereniging *De Dageraad. In de loop van 1868 worth geldgebrek de belangrijkste drijfveer tot het houden van voordrachten: hij hoopte hiermee voldoende te verdienen om
Tine en de kinderen naar Nederland te halen. In de
derde bundel Ideeen vinden we zijn gedachten over
de `redenary' (Idee591-765, vw Iv, 1) . 343 e.v.) Deze
Ideeen, de eerstgenoemde met het opschrift 'Over
publieke voordrachten', volgen op een bespreking
van zijn lezing over Vrije Studie, voor het gelijknamige studentengenootschap te *Delft. Hij vindt het
medium voordrachten voor het verkondigen 'van
wat ik voor waarheid houd' niet hetjuiste omdat 'de
waarheid met zulke voordrachten nietgediend is'.
Hij spreekt slechts `gedrongen door oorzaken van
bykomenden acrd' (d.i.geldgebrek), schrijft hij in
de inleiding (Idee 591, vw iv, 1) . 343).
In Idee 696 en 697 betoogt hij:
`Over het algemeen ligt er in de tegrote gemakkelykheid, waarmede iemand die optreedt in het publiek, kan worden aangevallen door andersdenkenden, een reden om openbare voordrachten, als middel
ter verspreiding van waarheid, of te keuren. Reeds zyn
standpunt als publiek persoon heeft ten gevolge dat
velen hem ongenegen zyn. (...) Ik zei dat byna immer
persoonlyke grieven een rol spelen in zulken stryd.
Misschien had ik moeten zeggen: altyd! Het is onmogelyk, algemene fouten te gispen, zonder hen in 't harnas te jagen, die zich daaraan schuldig voelen. Wie –
als ik – laag neerziet op de Volksvertegenwoordiging
sedert 1848, en zich verplicht acht dit by elke gelegenheid te betuigen, heeft zoveel particuliere vyanden als
er sedert '48 «geachte leden» werden gecommitteerd
naar Den Haag. De afkeuring van misbruiken in Indie, wekt den haat van alien die wanbestuur uitoefenen of toelieten. De minachting voor Spiessbiirgerei
jaagt 'n zwerm Kappelwespen op. Al wat handel dryft
in de deugdjes van den dag, vliegt te wapen by 't vernemen dat er een nieuwe leer wordt gepredikt, die nadelig zou kunnen werken op den marktprys der modezedelykheid. De geestelyken achten zich verplicht
hun god, met tractement, invloed en verder toebehoren, te verdedigen tegen den nieuwen godsdienst...
die weleens – neemt het me niet kwalyk, heren! – wdl
beschouwd, ouder dan de hunne, ja de alleroudste,
zou kunnen zyn. En... de mannen van letteren, 'tgens
irritabile! Om nu niet te spreken van alien die hunportret hebben menen te vinden in zekere dl toe
getroffen schetsen... Veel vyanden dus... goed! Hoe meer
hoe liever. Dat moet zo wezen.' (vw iv, p. 421-422)
Niet alleen vijanden, maar ook bewonderaars van de

voordrachthouder kunnen lastig zijn, zoals schitte-
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rendgetekend wordt in de beschrijving van de ontvangst van de"publieksprekee door "Rammelslag.
De aanleiding voor deze beschrijving vormde de
voordrachten, o.a. te "Sneek, Groningen, Gent,
Leeuwarden, Rotterdam, Delft("J. van Vloten),
"Winschoten, Joure, Bolsward en Gorredijk.
Ook in 1869, wanneer Tine en de kinderen naar
Nederland zijn gekomen ("menage a trois), houdt
M. veel voordrachten, o.a. in Arnhem, Maastricht,
's-Hertogenbosch, Breda, Dordrecht, Gent ("De Geyter) en Antwerpen. Aan het slot van Idee 1004
schrijft hij:
'Ik moet spreken van de betaalde publieke lezingen,
die ik hield met het doel om nu eindelyk vrouw en kinderen by my te houden. Byna overal had ik te stryden met
een – naar me bleek, opzettelyk levendig gehouden –
vooroordeel: oclat het zeer onfatsoenlyk was, my te
gaan horen». Op den plaats ging dit zo ver, dat de commissaris van Politie my voor de lezing een bezoek
bracht, om my te waarschuwen dat-i in dienst zou tegenwoordig zyn, en my het woord ontnemen, indien
ik de «publieke zedelykheid» aanrandde. «Liever echter» zo zei de welmenende man «zou by om
mynentwille zien dat ik, om onaangenaamheden te
voorkomen, de lezing opgaf.» Dit nu deed ik niet.'
(vw vi, p. 278)
In april 1870 vertrekt hij naar Duitsland waarmee

voorlopig een einde komt aan het geven van voordrachten. Vijf jaar later, na de eerste opvoeringen
van V orstenschool, houdt hij enkele lezingen op voorstel van 1. M. Haspels. Hij spreekt o.a. te Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Den Haag en Goes. Twee
jaar later, in het najaar van 1877, is de geldnood opnieuw hooggestegen en laat M. Haspels weten dat
hij 'in godsnaam' weer zal komen gezen, voordragen, hoe heet het' (eind september 1877, vw xviii, p.
743). Aan G.L. Funke schrijft hij eind november over
zijn weerzin: `ik sidder by de gedachte aan 't optreden. Men weet niet wat me dat kost, maar 't zal moeten' (vw XVIII, p. 746). Hij vraagt zich of of hij het
fysiek aan zal kunnen. Tenslotte schrijft hij aan Has-

pels:
`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 tournde van maken, keel of Been keel.' (io januari 1878, vw )(Ix, p. 36)

Hij vraagt (Le Gras, Van Zuylen en) Haspels de organisatie van de lezingen op zich te nemen; op 3o januari arriveert hij in Rotterdam. Op 6 februari treedt
hij voor het eerst op in Delft, waar hij spreekt over
`Onze nationaliteit'. Ondanks zijn weerzin, zijn
slechtegezondheid de
, ongemakken van het reizen ,
zijn voortdurend geldgebrek, de problemen met
Nonnie en Edu en zijn algemene creatieve onmacht,
houdt hij tot 1881 ca. 140 voordrachten. Zijn brieven
naar huis uit dezejaren zijn door Julius Pee in 1941
uit even onder de titel Reisbri even. Deze brieven
zijn, samen met M.'s aantekeningen voor vele voor-
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drachten, opgenomen in de delen vw xix-xxi.
*Locke "welsprekendheid
(Lit. No Maas, `«Wat ik doe, is geen kunst, helaas 't
zyn maar kunstjes!» De voordrachtentournees van
Multatuli, 1878-1881', in: Over Multatuli,1982, nr. 9,
P. 9-32, met op P. 34-34o een lijst, in chronologische
volgorde, van de plaatsen - met onderwerp - waar
m.gesproken heeft, vervolgd in Over Multatuli,19849
nr. la, p. 26-51 en Over Multatuli,1986, nr. 16, p. 1326. Deze listen zijn ook in vw xix, p. 623 en 967968, vw xx, p. 587-588, vw XXI, p. 586-587 te
vinden. Over M.'s voordrachten uit Vorstenschool:
H.H.J. de Leeuwe, `Multatuli draagt odramatische
fragmenten» voor', in: Over Multatuli,1982, nr. 9, p.
41-50)

Voorlichting, *s eksuele voorlichting
Vooroordelen, *nationaliteit
Voorspellingen, *Cassandra
Vooruitgang, In Idee 1255 spreekt M. van een grote
vooruitgang - vooral in Nederland. Men is het erover eens `dat het Licht van vele zyden begint door te
breken':
`Bedroevend evenwel is de opmerking dat nog een
zeer langen tyd na 't afschaffen van de goddienery, de
zedelykheid niet zal toenemen, en ik zeg dit nu zonder verband met de uitzichten op 't algemeen bederf
dat de Maatschappy te wachten staat, zodra er iets zal
te verdienen vallen met ongeloof.' (vw vu, p. 523-524)

Vorm en inhoud, van een letterkundig werk staan
tot elkaar als foelie tot muskaatnoot: 'die twee speceryen groeien op, aan en in elkaar', aldus M. in Idee
1065 (vw vi, p. 689).

Vorsten-congres, i.e. de Frankfurter Fiirstentag, vergadering van 17 augustus tot 1 september 1863, gehouden in de Romer te Frankfurt am Main, op
uitnodiging van de Keizer van Oostenrijk i.v.m. zijn
lannen tot hervorming van de Duitse Bond. Het
p
Vorsten-congres worth door M. genoemd in een
noot bij Pruisen en Nederland (vw iv, p. 93).

Vorstenschool, toneelspel in vijf bedrijven, waar M.
een begin aan maakte in september 1867. Vanuit
Keulen schrijft hi' op 20 september van dat jaar aan
C. Busken Huet: `Goed, toen nam ik my voor, als 't
mogelyk was een drama te schryven, en daarmee naar
Holland tegaan. (...) en vervolgens overal rond te reizen met myn drama' (vw xi', P. 43o). Een vroege versie van delen van het drama uit dezeperiode is
-39--42,.
A )
opgenomen in vw xxiv (p. A
In oktober voltooide hi' 3 / 5 van het stuk, te weten de
bedrijven 1-3 (het derde bedrijf was aanvankelijk het
vierde). In deperiode maart 1868 - mei 1869 droeg
M. twintig maal deze `dramatische fragmenten'
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voor in Nederland en Belgie. Bij de eerste voordracht op 29 maart in Utrecht, werd voor het eerst
de titel V orstenschool gebruikt. Nadien komt deze titel nauwelijks meer voor op de aankondigingen van
M.'s voordrachten omdat hi' misverstanden wekt bij
hetpubliek, dat in de onbeduidende, ironisch getekende koning George graag een parodie wilde zien
op koning Willem iii. Hierdoor zou het drama een
soort `chronique scandaleuse' worden. M. schrijft
hierover op 25 april 1869 aan j. de Geyter:
`Byna alom zyn ze [de dramatische fragmenten] met
toejuiching ontvangen. En ik geloof dat ze dit als letterkundig voortbrengsel waard zyn. Maar onverdeeld
was die toejuiching niet. Een gedeelte van myne hoorders meende aan hun hollandisme schuldig te zyn
boos te wordenwyl ik eenen koning in een lelyk daglicht stel. (...) Ik zou en zal by gelegenheid zoo vry zyn
oden» Koning W.I.L.L.E.M. III, aan te tasten en me
daarvoor niet gendren. Maar dan zal ik er zynen naam
in letters by zetten. Zoolang ik dit niet doe, geloof ik 't
regt te hebben oeenen» koning uitteteekenen, zoowel
als Shakespeare en velen.' (vw xni, p. 464-465)
De recensies van de voordrachten in de regionale
dagbladen zijn opgenomen in vw xi' en mi. Ze werden door H.H.J.de Leeuwe besproken in het artikel
`Multatuli draagt dramatische fragmenten voor'
(Over Multatuli, 1982, nr. 9, p. 41-50).
Pas in het voorjaar van 1872 voltooide M. het stuk. In
september 1872 werd het als Idee 93o (begin van de
vierde bundel Ideeen) gepubliceerd (vw vi, p. 11 e.v.).
De titel werd uitgebreid tot Vorstenschool of vluchtige
schets van 'n paar verschillende wyzenwaarop hooggeplaatstepersonen hun roepingzouden kunnen opvatten. M. benadrukt in de inleiding dat Vorstenschool geen
chronique scandaleuse is van de koninklijke familie, maar een algemene strekking heeft:
`(...) dat ik m'n donndes te hoog gryp, om me bezig te
houden met de chronique scandaleuse van personen. 't
Kost me dikwyls reeds moeite genoeg, my neer te buien tot de schandaal-kroniek van den helen tydgeest.
g
Dietydgeest zal, als koningen, als 'n koning, als de Koning, voorby aan. Myn werk gaat niet voorby.' (Idee
930, VW VI, p. 12)
De hoofdidee is het verlichte despotisme. M. maakt
middels de uitspraken van de verschillende personages duidelijk dat de verbetering van de wantoestanden van hoer hand geregeld moet worden, waarbij
de heersende vorst `macht en menselijke waardigheid' met elkaar moet zien te verzoenen.
Het drama handelt over de egocentrische koning
George, die zich met onbenulligheden bezighoudt
terwijl zijn sociaal bewogen echtgenote, koningin
"Louise, de noden van de bevolking tracht te onderzoeken. De koning is jaloers omdat hi' zijn vrouw
ervan verdenkt een verhouding met de eerste minister te hebben. Ze bespreekt namelijk op haar buitenverblijf vaak de toestand van haar yolk met laatstgenoemde. De verdenking is ontstaan nadat de eerste minister op een feest ontbrak en een van de hove-

VORSTENSCHOOL — VORSTENSCHOOL

494

lingen in verband daarmee de naam van het buitenverblijf van de koning noemde. De koning voedt
zijn jaloezie zonder de praatjes te onderzoeken. Het
kamp van de hovelingen blijkt te bestaan uit een
aantal intriganten, die te verdelen zijn in aanhangers en tegenstanders van de premier. Van de eerste
groep onderneemt een hoveling een tegenactie: hi'
tracht de verdenking of te leiden door een eerzaam
naaistertj,e "Hanna, aan te wizen als degene met
wie depremier de nacht zou hebben doorgebracht.
De verontwaardigde broer van Hanna en haar verloofdeproberen vervolgens haar eer te verdedigen.
Dan is het echter de koningin, die door een incognito bezoek aan het meisje (geheel in de lijn van haar
onderzoekingen naar de toestand van het yolk) de
waarheid ontdekt, het complot ontrafelt, het meisje
in ere herstelt en de slechte hoveling een ongenadige afstraffing geeft. Door dit alles komt de koning
tot inzicht en inkeer. Hi' verzoent zich met zijn
vrouw en besluit de koninklijke taak voortaan op te
vatten zoals zijn vrouw dat heeft gedaan ("KoninginMoeder). Hiermee kan het stukgerekend worden
tot de didactische toneelkunst.
Depolitieke bespiegelingen in Vorstenschool hebben
betrekking op bestaande situaties, zoals H.H.J. de
Leeuwe in zijn dissertatie aantoont (Multatuli, het
drama en het toneel, Amsterdam,1949). Hoewel de inhoud van het stuk eigentijds te noemen is en wellichtgeengageerd is, is de fabel van het stuk toch
niet helemaal nieuw. M. heeft zelf twee bronnengenoemd, die hi' gebruikt zou hebben: Le grain de sable
(1833) van *Michel Masson – dat hi' nog uit zijn
jeugd kende – en `een arabische vertelling' die hi'
noemt in de inleiding bij Vorstenschool (vw vi, p.13).
Wat de vorm betreft is het werk deels conventioneel
en deels vernieuwend. Het voldoet aan de eisen van
het klassieke drama: eenheid van tijd (donderdag io
mei), eenheid vanplaats (een kleine residentie) en
eenheid van handeling (de hofintrige). Bovendien is
hetgeschreven in vijfvoetige rijmloze jamben.
Oospronkelijk zijn de doorbrekingen van de chronologie, het feit dat een belangrijke intrige-figuur (de
remier Graaf Otto van Weert) niet in het stuk zelf
P
optreedt, en de commentaren die in monoloogvorm
door met name koningin Louise worden uitgesproken en de intrige onderbreken. De Leeuwe ziet hierin een lijn naar het twintigste-eeuwse epische
theater, dat door Bertold Brecht tot ontwikkeling is
gebracht.
In een aantekening bij Vorstenschool gaat M. in op de
karakters van depersonages (vw vi, p. 375-376).
De vierde bundel Ideeen beleefde in 1874 een tweede,
en in 1877 een derde druk, beide door de auteur herzien. Daarnaast verscheen het toneelstuk tijdens
M.'s leven driemaal als afzonderlijke uit
in februari en maart 1875 (vanwege de opvoering van het
stuk) en in 1879, alle bij *G.L. Funke te Amsterdam.
In de zesde druk uit 1879 kreeg Vorstenschool, hoewel
zonder voorwoord, pas zijn definitieve vorm.

"C. Vosmaer was de eerste die in Een zaaier met kiem
de opvoering van het stuk bepleitte, maar pas twee
en een halfjaar nadat het voor het eerst in druk was
verschenen, vond op i maart 1875 de eerste toneeluitvoering plaats, in de stadsschouwburg van
Utrecht. Uiteindelijk was de uitvoering te danken
aan de inspanningen van schrijfster, actrice en feministe *Mina Kriiseman, die wilde schitteren in de rol
van koningin Louise, en aan het feit dat in Rotterdam de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburgvereniging was opgericht, die het stuk wilde aan spelen
("A.J. le Gras). Deze vereniging stond o.l.v. Le Gras,
"W.J. van Zuylen en *D.J.A. Haspels. Vanaf io februari 1875 woonde M. in gezelschap van Vosmaer de reetities bij.ertolkte
Le Gras v Von Schukenscheuer
P
,
D.J.A. Haspels koning George en J.M. Haspels Van
Huisde. Vooral met het oog op de coupures in de
lane monologen, had men de schrijver nodig. Uit
latere mededelingen van o.a. Haspels (vw xvii, p.
388) en Mina Kriiseman(vw xvii, p. 378) blijkt dat
M. zich ook met de regie bemoeide. Spoedig blijkt
hi'j zeer ontevreden over het acteertalent van Mina
Kriiseman:
'Maar de rol van Louise zelfs wordt nul, zooals M.K.

beneden m'n verwachting.
creatie, NIETS!Ik heb liever dat men

die speelt. (...) Welnu 't was
Geen schyn van

Louise uit de lectuur leert kennen dan uit haar voordracht.' (brief aan Funke d.d. 12 februari 1875,

vw xvn,

P . 346-347)
`M.K. is zeer onartistiek, zeerpositief onbekwaam
voor artiste' (brief aan Funke d.d. 15 februari 1875,
VW XVII, p. 359).
De repetities draaien uit op een openlijke oorlogvoering tussen M. en Mina Kriiseman. Op

z

februari

schrijft zij daarover aan Elise H.: `wat is die D.D. een

ellendig klein mannetje! en zeer zeker de gevaarlijkviand van den groten Multatuli. Ik heb gestreden voor Multatuli alleen en dat kan DouwesDekker me nooit vergeven' (vw xvii, p. 41o). Op 27
februari komt het tot een uitbarsting (vw xvii, p.
417), die tijdens de premiere nog een staartje krijgt.
Bij het openen van het doek hoorde Mina vanuit de
loge van M. roe en: luffrouw Kriiseman deugt niet'
(VW xvii, p. 426).
Ook bij deze voorstelling werd gevreesd voor reacties van toeschouwers die meenden in koning
George koning Willem III te herkennen. De Utrechtse hoofdcommissaris vanpolitie woonde de voorstelling bij om bij eventuele onrechtmatigheden te
kunnen ingrijpen. Ondanks dit alles werd de premiere eengroot succes. Na het vierde bedrijf werd
de auteur op het toned geroepen, maar deze liet verstekgaan. Bij de tweede voorstelling, op z maart in
Rotterdam, liet M. die op die dag zijn 55ste verjaardag vierde, zich wN uitgebreid huldigen, waarbij
hi' diverse geschenken in ontvangst nam van de Rotterdamse studenten. Tussen maart en september
1875 werd het drama nog 38 maal in verscheidene
plaatsen opgevoerd. Tot 23 mei 1879 bleef het stuk
ste
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op het repertoire van de Nieuwe Rotterdamsche
Schouwburgvereniging staan. Ook in de jaren hierna ontwikkelde het zich tot een vast repertoirestuk
van diverse toneelgezelschappen. Met de rol van koningin Louise vestigden diverse actrices hun roem,
o.a. "M.C. Beersmans en A. Tartaud Klein.
In de twintigste eeuw neemt de belangstelling of en
wordt het stuk alleen nog opgevoerd bij bijzondere
herdenkin gs)gelegenheden, zoals bijv. op 18 maart
(
1947 (en volgende dagen) door het Residentie Tooneel te Den Haag (met een inleiding door G. Stuiveling), en de Tv-bewerking voor de VARA op 6 mei
1976.

In de tijd dat het stuk werd uitgegeven, alsook in de
tijd dat het werd opgevoerd, heeft het niet te klagen
ehad over belangstelling in de literaire kritiek. De
g
reacties bij het verschenen van het stuk waren niet
onverdeeldpositief, de recensies van de opvoeringen waren dat over het algemeen wel. Veel literaire
critici wizen op de zwakke intrige, de te lange en te
belerende monologen en de sentimentaliteit van het
stuk. Daarnaast waardeert men enkelegoede scenes,
met name in het tweede en vierde bedrijf, en het
voor M. zo karakteristieke taalgebruik. C. Vosmaer,
"J. ten Brink, 1.N. van Hall en *J .J. Schfirmann verdedigden het stuk. "J.A. Alberdink Thijm, *E. van
Calcar-Schiotling, "A.j. de Geus, J. van Vloten en
*C. Busken Huet wezen het of of hadden ernstige bedenkingen.
M. heeft zich hartstochtelijk verdedigd tegen de verschillende aanvallen. In Idee929 (vw vi, p. 9 e.v.)
moet de A mhemsche Courant het ontgelden. Hierin
was op ii januari 1869 van de hand van Gerard Keller een uiterst negatieve recensie verschenen van de
door M. tijdens een lezing voorgedragen dramatische fragmenten (vw mil, p. 305-306). M. reageerde
omdat men het werk zou hebben afgedaan als zijnde `beneden de aandacht van een beschaafd auditorium':

`Ziehier dus reeds een verdienste in myn stuk: het kan
dienen alsgraadmeter van onze beschaving. Wie 't
met enig genoegen leest, heeft behoefte aan school, catechisatie en roede. Wie 't mooi vindt, wordt van de
beursgedrongen, en in de Societeit gedeballotteerd.
En mochten er par impossible een paar onverlaten wordengevonden, die zich aan een roekeloos «heel mooio
te buitengingen... ze zyn ryp voor het tuchthuis' (vw
vi, p. io)
De Arnhemsche Courant noemde op 24 oktober 1872,
M.'s kritiek `verre van heusch en zelfspersoonlijk'
(vw xv, p. 429). Aanleiding voor M. om wederom te
reageren, ditmaal in Idee 999 (vw vi, p. 263-266). In
de Ideeen 98 9'994 (vw vi, p. 230-243) reageert hi' op
recensies uit de NRC (iz oktober 1872, vw xv, p. 402412) en uit Onze T olk (2 november 1872, vw xv, p. 441442). In een noot verwijst hi' naar andere kritieken
op het stuk van J. van Vloten (Onkruid onder de tarwe)
en vanJ.A. Alberdingk Thijm `Een mislukt drama';
VW vi,.

382).

V orstenschool werd in 190i in het Duits vertaald door
*Karl Mischke en door *Wilhelm Spohr. In 1902 verscheen een Duitse vertaling van L. Ludwig en D.
Troelstra. Hun vertaling was reeds in 1897 verschenen in de Soziale Monatshefte. "Th. Wenzelbiirger vertaalde in 1876 een fragment van V orstenschool. Franse
vertalingen van fragmenten verschenen in 1893 van
de hand van Roland de Mares en van "H. Meyners en
Julius Pee. *Albert *Staes
de-0840-1906, geb. te Eksaarde bij Lokeren in het Land van Waas(zijn ps. was Wazenaar).
Hi' werd legerarts te Gent en in 1890 teen zijn zin
gepensioneerd. Hierover publiceerde hi' het het felleprotest Een ojfi cier gewurgd. In zijn autobiografische roman Een Vlaamschejongen (1879088i-188z)
prijst hi' "J. de Geer als 'de dichterlijke geus, die
den lezers van het Nederduitsch Tijdschrift zoo
boudweg den vernuftigen Douwes Dekker, dien kolos der Nederlandsche letteren, voor de verwonderde blikken openbaarde'. Hi' roemt vervolgens M.
zelf als 'Hercules dergedachte, wijsgeer, hervormer,
psalmist van de zuivere natuur, terrible orateur' (a.w.
p. loo).
Als bewonderaar van M. schrijft De Vos hem op
28 februari 1867 een brief, waarin hi' zijn vreugde
uitspreekt over M.'s aanstaande komst naar Antwerpen. Hi' hoopt M. daar de hand te kunnen schudden, `Indien ik u spreken mOcht, zoo zou toch de
invloed van uw bijzijn mijn woord tot stameling
verlammen'(vw xi', p. 103). M. antwoordt hem op a
maart dat hi' hem bij zijn tweede voordracht hoopt
te ontmoeten(vw xi', p. io5). De Vos' wens ging in
vervulling en in een roerende brief aan M. beschrijft
hi' hun kennismaking:
`ik voelde mij opheffen uit mijn kleinte en forsch gedreven tot zelfverbetering, toen gij me goedheid toonde, toen uw vingergreep schokte door mijn zenuwen
tot in de linkerborst, toen ik, genoodigd bij u, niet
weg kon van uw zijde, daar we zaten; u aan den arm
hing, als we in en dien avond; en, blij als een kind,
metgierig-mild egoIsme, u aankleefde – misschien te
veel,gelijk ik mijn gansch leven doen wou.' (2 mei
1867, VW xi', p. 215)
In het bovengenoemde boek geeft De Vos een verslag van M.'s lezing in Antwerpen. Spoedig na de
verschijning van het boek werd hi' door Pol de
Mont aangevallen, waaruit een polemiek voortvloeide. Pol de Mont schreef o.a. het artikel 'Last & Co,
Lauriergracht 37' in de Nederlandsche Dicht- en
Konsthalle, dat door De Vos beantwoord werd met
Ten kommeken versche koffie van de firma Last &
Cie' en Ten druppel rhum na de koffie' (Ger
Schmook, Multatuli in de Vlaamsegewesten, Antwerpen, 1949, 13. 360-363).

Vos, Amand

's-Gravenhage 1826- Montreux
1888, Nederlands schrijver en dichter, kunsthistoricus en vertaler van Homerus. Vosmaers studeerde

Vosmaer, Carel-,
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rechten in Leiden enpromoveerde in 1851. Hi'
werd in

1853 griffier van het kantongerecht te Oud-

In zijn

Londini as (1875) beschrijft hij in hexameters

en in de stijl van het klassieke epos een reis met

Beyerland. In datzelfde jaar trouwde hij met jkvr.

vrienden naar Londen in 1873, waar zij de befaamde

A.C.C.G. Clant. Drie jaar later werd hij benoemd tot

Elgin marbles in en beldjken. Deze vrienden, Mar-

substituut-griffier bij het Gerechtshof te 's-Graven-

tinus Nijhoff, G.A. van Trigt en Alfons Willems, he-

hage, van 1866 tot 1873 vervulde hij dezelfde functie

ten in het verhaal resp. Neaules, Porthos en Olimos.

bij de Hoge Raad. Daarna werd hij ambteloos litera-

Vosmaer zelf is Aloopex. Zijn roman

tor. In 1856 verscheen van zijn hand

Eene studie over

Amazone, waar-

in Mina Kriiseman model stond voor de vrouwelijke

het Schoone en de Kunst, drie jaar later publiceerde hij
Pelgrimstocht
naar de Weddesteeg. In 1863 publiceerde hij de studie
Rembrandt Harmensz van Rijn, sa vie et ses oeuvres, die in

hoofdfiguur Marciana, verscheen in 1880. Met Kloos

1868 door een tweede deel werdgevolgd.

Vosmaers

In Den Haag was hij lid van het Haas letterkundig

waarover hij Vosmaer op 21-22 oktober 1873 een zeer

genootschap Oefening kweekt kennis (opgericht in

enthousiaste brief schrijft. Hi' heeft

1834), in 1857 richtte hij samen met Cremer, Ising en

middelsgelezen, de `Vogels' heeft hij alleen doorge-

zijn hulde aan Rembrandt, getiteld

Tijdstroom op en in 1860 werd hij redactieDe Nederlandsche Spectator. In dit blad nam hij

Keller De
lid van

in 1864 van Gerard Keller de rubriek `Vlugmaren'

Gedichten.
M. en Vosmaer da-

verzorgde hij in 1882 de uitgave van Perks
De eerste correspondentie van

teert van oktober 1873. Via G.L. Funke ontvangt M.

Vogels van diverse pluimage

en

Londinias,

Londini as dan in-

bladerd. Hi'j prijst Londini as en voelt `aandrang'
Vosmaer `eengroot geschenk te maken' voor de gedichten lakobsladder' (d.i. een deel van het gedicht

over, die hij onder het eveneens overgenomen ps.

`Werelddroom') en 'zee'(getiteld `Toewijding') (vw

Flanor 25 jaar lang verzorgde. In dit blad prees hij

XVI, p. 249-253). In deze bundel

onder meer M.'s Woutergeschiedenis,

ten en Millioenen-studien.

Over Specialitei-

is ook het hulde-

dicht `Aan Multatuli' opgenomen:

acht afleveringen; eerste aflevering opgenomen in

`De zongod Samson vond het ezelskakebeen /waarmee hij 't Filistijnenheer versloeg.-/Er zijn maar weinig Samsons, des te grooter/'t Getal van ezels en van
Filistijnen,/Oneindig vruchtbaar beiden; maar men
vindt/Geen ezels dood meer langs den weg, wier kaak/
Een nieuwen Samson 't wapengeeft; – zij leven/En
staan hem in den weg: – men klaag' dus niet/Als hij,
om 't Filistijnendom te vellen,/Eerst, om hun kaak,
soms ezels dood moet slaan.'
In Idee 1197a prijst M. C. Busken Huets Litterarische
Fantasien, maar deelt diens mening over Vosmaer
niet:
`Diezelfde Busken Huet heeft onlangs aan den heer
Vosmaer, naar aanleiding van diens «Vogels» alle aanspraak op dichterlykheid ontzegd. Ik sta verbaasd
over zo'n... vergissing. Indien de heer Vosmaergeen
dichter is, moet ik naar school. Ik, en... zeer velen dan!
By gelegenheid hoop ik hierop terug te komen. Thesis:
«de werken van den dichter Vosmaer behoren tot de
meest eerbiedwaardige, meest liefelyke verschynsels
op 't gebied onzer letterkunde»! (vw VII, p. 313)
In Idee 1266 behandelt hij de De Syracusische vrouwen

VW xvi, p. 504-508).

van *Theocritus, vertaald door Vosmaer (vw vii, p.

Uiterst lovend was zijn reac-

tie in hetzelfde blad op de verschijning van M.'s

Vorstenschool CMultatuli's drama', nr.47, P. 371-374;
vw xv,p. 462-473). Door 'het levender voorgestelde
personen, door den gloed van 't koloriet, door de
edele fijnheid van 't gevoel, en de stoute en breede
behandeling' overtrof

V orstenschool z.i. alles wat M.

eerdergeschreven had. In 1872-1875 werd een selectie van zijn poezie en proza gebundeld onder de titel

V ogels van diverse pluimage.

Als dichter was hij een romanticus met klassieke
trekken, als vrijdenker was hij onafhankelijk en

Een Zanier.
Studien over Multatuli's werken( 1874), waarin hij het
veelzijdig. Van rote betekenis was zijn

openlijk en onomwonden voor M. opnam. Hi' prees
de schoonheid van de Max Havelaar en van Vorstenschool, vestigde de aandacht op het vlijmend sarcasme van Droogstoppel en op de liefelijke idylle van
Sakljah en Adinda. Onder de titel

Een Zanier was het

merendeel van deze studien eerder datjaar als feuilleton in

Het Vaderland verschenen(april-juli 1874,

Een selectie van deze stukken werd in 1874 geplaatst
in De

Locomotief. In de eerste aflevering schrijft hij

o.a.: `Multatuli's werk ontbeert allerlei soort van of-

589-59o), in Idee 1268 prijst hij

Londini as als een oor-

spronkelijk werk, `een weefsel van aktuelen inslag
met hellenistische schering' (vw vii, p. 599; cf. brief

ficieelen, uitwendigen, blinkenden bijval. Maar het

aan Funke d.d. 21 oktober 1873, vw xvi, p. 249).

maakt de ziel uit van velerlei kringen; de jongeling-

Vosmaer was een trouwe vriend van M. en Mimi en

schap is vervuld van het grootsche, dichterlijke, ver-

eenpleitbezorger van M. Wanneer in 1874-1875 op

beeldingwekkende, frissche, krachtige, moedige,

initiatief van "Versluys en "Bruinsma (o.a. brief Ver-

edele van zijn kunst en zijn gedachte; ontwikkelde

sluys aan Bruinsma d.d. io november 1874, vw xvii,

'one vrouwen eeren zijn talent en karakter; meni-

p. 87) in het diepst geheim geld voor M. wordt inge-

ge handdruk wordt hem in stilte gegeven; bij dui-

zameld, fungeert Vosmaer als intermediair: zowel

zenden worden ,
bij telkens en telkens vermeerderde

Bruinsma als Versluys hebben een aantal personen

oplagen, zijn werken verkocht, verspreid, genoten.

bijeengekregen die bereid zijnf io,- per jaar aan M.

En de «zaaier» zou vruchteloos werk doen? Wacht

of te staan. Bruinsma vraagt Vosmaer ook de andere

maar, ze zullen wassen die zaden.' (vw xvi,p. 507).

namen door tegeven `om dat die namen samen
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De ontmoeting met Vane heeft blijkens een brief
zoo'n aardige bijdrage leveren tot de onderlinge
van M. aan Mimi van vermoedelijk 4 maart 1879,
kennismaldng der vrijdenkenden' (31 december
plaatsgevonden te Rotterdam in 1858 of1859 (vw
1874, VW xvii, p. 224-225). Onder de deelnemers bexix, p. 746).
vinden zich ook Vosmaers literaire vriendinnen
(Lit. P. Spigt, Keuri gin de kontramine, Amsterdam,
*Holda en Mina Kriiseman (brief van Vosmaer aan
Bruinsma d.d. 2 januari 1875, vw xvii, p.236). Wan1975, P. 7)
neer M. via "Feringa iets te weten komt over deze acVoxpopuli, vox Dei, (Lat. de volksstem is de stem
tie, zet Vosmaer de zaak recht door met Mimi te
van God, d.i.gebiedend, almachtig) In Over Specialigaan praten (cf. zijn brief aan Bruinsma d.d. 26 j anuteiten schrijft M. dat men met deze spreukz ''n God
ari 1875, vw xvii, p. 297). Op 3 februari 1875 vraagt
'n vreemd komplimene maakt:
M. of `Vos' de repetities van Vorstenschool wil bijwo`Een zonderlinge eer voorwaar – en voor 'n God nogal!
nen:
– homogeen te worden verklaard met kannibalen, ro`War ben je, dunkt me, zoo best voor! Je kennis, je
vers, heksenbranders, stommeriken, aanhangers van
smaak enje persoonlykheid, eignen sich tot dat paraoudwyvenpraatj es, gelovers, verstandmoorders, enz.
nimfschap. Zonder gekheid (...) je zoudt my 'n grooenz.' (vw v, p. 575)
ten dienst doen. Ik zal telkens, om raad te kennen
In een democratie is de 'Vox Dei heel Onalmachtig'
geven, raad noodig hebben. 't Spreekt vanzelf dat je de
onderworpen aan 'de wetten der waarschynslaaf niet worden moet van je goedwilligheid maar...
lykheidsrekening' en heeft dus niet het recht `hoer
ddngewone repetitie, en: de generalprobe! Toe!' (vw
toon aan te slaan dan de Aard der din en toelaat',
XVII, p. 321)
schrijft M. verder (vw v, p. 6o9). Het gezegde zou
Wanneer de verhouding tussen M. en Mina Kriiseenige bruikbare zin hebben, betoogt hij, als er kans
man danig verslechterd is, stuurt Vosmaer haar de
bestond om de volkswil zuiver te leren kennen en
bijdrage van loo,- terug, die zij voor M.'s tweede
`als niet die wil verbasterd was' (vw v,p. 607).
huwelijk bestemd had (Vosmaer aan Mina Kriiseman d.d. 18 maart 1875, vw xvii, p. 533). Bij het huVreede, George Willem-0809-188o, kleinzoon van
welijk van M. en Mimi op 1 april is Vosmaer, naast
Pieter Vreede(1750-1837, Nederlands staatsman),
*Van Helden, *Van Plettenberg en "F. Pool, getuige
studeerdegeschiedenis en staatsrecht aan de univer(VW XVII, p. 588).
siteiten van Gent en Leuven,
promoveerde in 1831 te
Vosmaer bezocht M. en Mimi regelmatig in WiesbaLeiden. Hi'j vestigde zich als advocaat in Den Haag
den. Met Holda logeerde hi' in mei/juni 1874 enkele
en ijverde tegen de politiek van Willem i. In 1841
dagen bij hen en ook in oktober 1875 bracht hi' hen
werd hi'j hoogleraar Staatsrecht en Volkenrecht te
een bezoek. In december 1875 verschijnt in zijn VoUtrecht. Als voorstander van het koninklijk gezag
gels van diverse pluimage het verhaal `Idylle' (gedeeltekon hi' zich niet verenigen met de Grondwetsherlijk overgenomen in vw xvm, p.125 e.v.), een verziening van 1848. Ook was hi' een tegenstander van
dichte weergave van een wandeling die hi' met Holhet herstel van de bisdommen in 1853. Als conservada, Mimi en M. tijdens zijn eerste bezoek maakte. M.
tief medewerker van het Utrechtsch Dagblad strijdde
draagt in de novelle de naam Don Zefiro Bueno (lett.
"J.R. Thorbecke als tegen *Groen
g
hi'j zowel teen
goede, zuidwestenwind), Vosmaer zelf heet Tscharvan Prinsterer. Hi'j publiceerde enkele brochures en
maranda. Tijdens dit bezoek maakte Vosmaer een
historische werken, waaronder Inleiding tot eene ge- .
tekening van het huis aan de Geisbergstrasse en porschiedenis der Nederlandsche diplomatie (5 dln., 185(3.tretteerde M. en Mimi(vw xvi, p. 556, 563; afb. in:
1865).
B.P.M. Dongelmans, Ten wandeling met MultatuOp een bijeenkomst van het Van Crombrugghe's Geli', in: Over Multatuli,1988, nr. 20, p. 5-13).
nootschap in augustus 1867 sprak M. over het recht
Toen M.'s nieuwe uitgever, lacq. Robbers, in 1880
`om eengevoelen of te keuren' ("congres 2). Hi' werd
voorstelde eengeillustreerde Max Havelaar uit te gebekritiseerd door de binnenvallende Vreede, die
ven, raadde M. Robbers aan Vosmaer te raadplegen
deelnam aan het negende Taalcongres te Gent. De
(brief aan Vosmaer d.d. 19 februari 1881, vw xxi, p.
Vreede werd uitgejouwd en `aen de deur geworpen'
169; *illustraties). *Chambord
(Het Vlaemsche Land, 21 augustus 1867, vw xi', p. 38o).
(Lit. No p Maas, De literaire wereld van Carel Vosmaer.
Dit laatste wordt ten stelligste ontkend door voorEen documentaire, 's-Gravenhage, 1989)
zitter Rolin-Jaquemyns (ingezonden brief in de
Beurzen courant van 21 augustus 1867; vw ma, p. 377Voiite, Robert-0810-1871, de makelaar in koffie die
378). Het voorval heeft in elk geval flunk wat stof
model stond voor Batavus "Droogstoppel. Op 6 juli
doen opwaaien; ook M. zelf beweert dat men de man
1864 schrijft M. aan Mimi:
wilde `verscheuren' omdat hi' hem aanviel, en 'hy is
`Droogstoppel heb ik van den koffimakelaar Voute,
dan ook werkelyk van de tribune gehaald en de deur
lus m'n ondervinding van de holl. natie. Voute is
P
uitgedrongen. Een schandaal van belang'. In een
niet Droogstoppel – ik ken den man niet, en zag hem
brief aan Tinegeeft hi' een nauwkeurig verslag hiermaar V, uur aan tafel – hy preteerde zich tot een ruw
van. Hi' zou nog getracht hebben Vreede te waarmodel, outlines.' (vw xi, P. 346)
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schuwen. In deze brief schrijft hij verder over Vreede:
`Die Vreede is professor, fatsoenlyk man, deftig, geleerd ... al
wat je wil. Maar tegen my mogt hy zich gedragen als
een kwaejongen. Verbeelje hy begon met te zeggen
dat i my niet kende, niets of weinig van my gelezen

helpen (vw )(my, p. 65). Naar aanleiding van de verschijning van Eduard Douwes Dekker (Multatul0. Eene
ziektegeschiedenis van *Theo Swart Abrahamsz, hield
De Vries een voordracht voor de vereniging van
openbare onderwijzers te Amsterdam (verslag in de
NRC van 12 maart 1890).

had, en zoo even de zaal was binnengetreden en dus
myn toespraak niet had gehoord. En toen men hem
toeschreeuwde zwyg dan! riep hy maar: 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, vO6r anderen begreep dat hy zich vergiste, riep ik Prof` de Vries toe: «gauw, waarschuw hem,
hy compromitteert zich.» (...) Maar dat de Hollanders,
en ik moet zeggen ook de Belgen, daarna, op volgende
congresdagen, 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. leder vindt dat Vreede zich mal heeft
aangesteld, maar ... 't was tegen

my ... en tegen my zyn

Vries, Jan Eduard de-0808-1875, decorateur van de
Stadsschouwburg te Amsterdam tot hij in 1841 mededirecteur en in 1852 directeur van de Stadsschouwburg werd. Deze functie vervulde hij tot
1859. Ondertussen kocht hij in 1855 de Utrechtse
Schouwburg. Van 1860 tot 1867 was hij directeur
van de Rotterdamse Schouwburg en van 1867 tot
1875 directeur van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.
Op 3o oktober 1859, kort na de voltooiing van de
Max Havelaar, brengt De Vries M. een bezoek in Brussel. Hi' heeft via *J. van Lennep en *Van Hasselt M.'s
De Bruid daarboven ter lezing gekregen ("Stumpf°. M.
schrijft Tine over dit bezoek:
`De Vries is er geweest. Allerliefst. Hoog ingenomen

alle middelen geoorloofd.' (24 augustus 1867, vw xi',

met het stuk rekommandeert zich voor meer. Ik heb

p. 387-388)

hem mijne positie gezegd en toen zeide hij dat dat wel

berustte echter op een misverstand schrijft hij
op 26 augustus 1867 aan Vreede. Als Vreede zijn
werkgekend zou hebben, had hij anders gereageerd. Hi' raadt Vreede aan de Ideeen 534-535 te lezen en biedt hem een exemplaar van Pruisen en
Nederland aan (vw xi', p. 394-395). Vreede bedankt
hem vriendelijk voor dit gebaar en schrijft hem onder meer: Vanneer Gij integendeel voortaan in
eene reeks van verhandelingen het rationale thema,
's Lands weerbaarheid den steun door Holland en
Belie wederkeerig te verleenen, zoudt bespreken,
zou die snaar allegemoederen zonder onderscheid,
in Vlaanderen en Brabant doen trillen, en weftklank vinden' (z augustus 1867, vw xi', p. 402).
Alles

ongelukkig was want zeide hij men kan iemand die
op zijn 23 jaar dat stuk schreef toch geen baantje aanbieden. Maar alles zal goed gaan. Hi' heeft mij verzocht de rol van *Peters wat te bekorten, omdat Peters
te zwak is voor die groote rol. maar zei hij als hetgedrukt wordt moet gij het zoo laten blijven.' (2 november 1859, vw x, p. 98)

Hi' schrijft verder dat De Vries hem had aangeraden
de Max Havelaar niet te laten uit even voordat koning Willem iii – in de ogen van De Vries een 'flunk
man' – hetgelezen heeft. Hi' vervolgt:
`De Vries heeft mij aangeboden het in dat geval met
een groote letter te laten overschrijven. Misschien dat
ik dan het

heele erge slot supprimeer want dat is drei ging

en heel kras. de Vries was beduveld er van. Uit beleefd-

Vries, Hendrik de-9 1839-1907, arts te Amsterdam,
was aanvankelijk winkelbediende, studeerde in zijn
vrije tijd en le de in 1873 zijn artsexamen af. Als
groot vereerder van M. was hij aanwezig bij diens
eerste voordracht in Frascati op 20 februari 1862
(verslag vw xI, p. 595). Mimi vermeldt dat M.'s kennismaking met De Vries plaatsvond in het voorjaar
van 1863 (Brieven WB vi, p. 71). Toen De Vries hem
zijn diensten aanbood, zou M. geantwoord hebben:
`Gaje morgen voor mij te paard naar Polen?' (De
Vries, `Aan de nagedachtenis van E. Douwes Dekker', in: De Dageraad,1886-1887, dl. ii, p. 207; vw
XXIV, p. 298 - 299).
In januari 1883 tracht De Vries M.'s astma te genezen
met een arsenicumpreparaat. M. bedankt hem voor
deze hulp (12 januari 1883, vw xxii, p. 522-524). De
kuur blijkt echter niet te werken (brief aan De Vries
d.d.4 apri11883, vw xxii, P. 574'575) . Toen M. in januari 1887 zeer veel last had van zijn astma, zocht
De Vries hem op, maar ook hij kon hem niet meer

heid laat ik dat weg als het aan den koning gaat, maar

hij niet doet wat ik wil dan komt het wel in den
p. 99)
Het toneelgezelschap van De Vries bracht op 17 januari 1865 De Bruid daarboven op de planken ("De Bruid
daarboven).Jaren later achtte De Vries opvoering
van V orstenschool niet mogelijk vanwege de gelijkenis van hetpersonage koning George met koning
Willem III (brief van Mina Kniseman aan Mimi d.d.
14 oktober 1874, VW xvii, p. 46; "Vorstenschool).
als

druk.' (vw x,

Vries, Matthias de-9 1820-1892, hoogleraar te Leiden,
samen met "L.A. te Winkel samensteller van het
*Woordenboek der Nederlandsche taal, waarvan de eerste
aflevering in 1864 verscheen. In samenwerking met
Te Winkelpubliceerde hij in 1863 de Grondbeginselen
der Nederlandsche spelling; in 1866 verscheen van hun
hand de Woordenlijst voor de spelling der N ederlandsche
taal, met aanwijzinvan
de geslachten der naamwoorden
g
en de vervoeging der werkwoorden. M. komt in zijn Ideeen

VROUW — VROUWE

herhaaldelijk op teen de spellingsvoorstellen van
`D.V. en T.W.'(bij de vijfde uitgave van de eerste
bundel, noot, vw II, p. 665), maar volt ze in zijn
werk wel `nagenoeg,' om
' niet het oog des lezers of
te stoten door vreemdheid van spelling' ("spelling).
In Over Specialiteiten spot hij over De Vries en Te Winkel:
`Zie eens, indien onze woorden-apostels zich onnadenkend te vroeg hadden laten verbranden, zouden
zy den tyd niet gehad hebben ons nog veel te leren,
o.a. dat men aan kuiter, wyfjesvis, het vrouwelyk geslacht wel zou mogen toekennen en dergelyke wetenswaardigheden meer. Kater, uit, professor, e.d. zyn
mannelyk, naar we vernemen, en wie vroolyk met an o
schryft is 'n dwaas.' (vw v,p. 585; zie ook noot op p.
645)
In een noot bij dit Idee beschimpt hij deze getterspecialiteiten', die forscht als superlatief van forsch voorschrijven. Dit ontlokt hem de volgende opmerking:
longelui die by zulke handleidingen tot wdschryven
geen litterarische meesterstukken leveren, verdienen
gesmoord te worden tussen de drukproeven van 't
Woordenboek der Nederlandse taal' (vw v, p. 644)
M. maakte in augustus 1867 kennis met De Vries ti'
dens het letterkundig Congres te Gent ("congres z).
Hi' schrijft C. Busken Huet dat De Vries 'een prettiger mensch is dan men uit van Vloten's [*.j. van Vloten] karikatuur zou denken'. Hi'dt
raaBusken Huet
aan om bij De Vries te informeren naar de ware toedracht van het incident met "Vreede(24 augustus
1867, vw XII, p. 39o). Ronduit enthousiast is hij over
de kennismaking met Te Winkel op hetzelfde congres.
Vrouw,positie van de-, de achtste geschiedenis van

gezag in de Minnebrieven vertelt hoe Thugath, anders dan haar broers, zich niet mag ontwikkelen: zij
moet de koeien melken. Haar vader verbood haar, in
tegenstelling tot haar broers, 'het weten, het begrypen
en het begeren' . Dat zou voor een meisje zondig zijn,
hadden haar broers bedacht(vw ii, P. 39 - 42).
De achterstelling van de vrouw wordt ook behandeld in Idee 181 e.v. (vw II,p. 396 e.v.):
`Wat hebt ge gemaakt van de vrouw? Om u staande te
houden op een door 't recht van den sterkste veroverd
standpunt, maaktegedagelyks uw vrouwen tot huishoudwerktuigen of erger, en uw dochters tot Kaspar
Hausers, tot Javanen. Ik erken dat ge uw vrouwen nog
slechter behandelt dan uw bybel voorschryft, en dat
niet alles wat er valt aan te merken op den vernederenden toestand der vrouw, tewyten is aan MozaIsche of
Apostolische voorschriften.(...) Bezie eensgoed die heren der schepping, de mannen. Ga ze na in die discretie, in hun nietig streven, in hun bekrompenheid, in
hun onkunde, hun lafhartigheid... en vraag uzelf, of 't
oorbaar is en rechtvaardig, dat de andere helft van 't
mensdom zo maar voetstoots moet onderdanig wezen
aan die helft?' (Idee 181, vw ii,p. 396-397)
Vrouwen als "Cornelia, *Sappho, *Corday-d'Amont,
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*De Stael-Holstein-Necker en *Beecher-Stowe
noemt hij als voorbeelden van vrouwen die zeker
niet onderdoen voor de mannen (Idee 181, vw II,
397).
Hierop volgen het verhaal van "Agatha en een nieuwe lezing van *Mattheus xa. De vrouw wordt in de
bijbel met minachting behandeld, zeden en wetten
zijn ten opzichte van haar kleingeestig en barbaars
(Idee 192, vw II, p. 408).
m.pleitte als den van de eerste Nederlanders voor
volledige gelijkheid van man en vrouw in het politieke en maatschappelijke Leven. De opvoeding van
de dochters in de maatschappij is, aldus schrijft hij,
een `moorddadige opstand tegen 't goede' (Idee zoo,
VW II,p. 414). In Idee 195:
Vat maakt gy van onze dochters, o zeden! Gy dwingt
ze tot liegen en huichelen. Ze mogen niet weten wat
zy weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeren wat
zy begeren, niet wezen wat ze zyn. oDat doetgeen
meisje. Dat zegt geen meisje. Dat vraagt geen meisje.
Zo spreekt geen meisje...» Ziedaar schering en inslag
van de opvoeding. En als dan zo'n arm ingebakerd
kind gelooft, berust, gehoorzaamt... als ze, heel onderworpen, haar lieven bloeityd heeft doorgebracht met
snoeien en knotten, met smoren en verkrachten van
lust, geest en gemoed... als ze behoorlyk verdraaid,
verkreukt, verknoeid, heel braaf is gebleven – dat noemen de zeden brae – dan heeft ze kans dat deze of
gene lummel haar 't loon komt aanbieden voor zoveel
braafheid, door 'n aanstelling tot opzichtster over z'n
linnenkast, tot uitsluitend-brevetmachine om zyn eerwaard geslacht aan den gang te houden. 't Is wel de
moeite waard!' (vw II, p. 41o)
In zijn pleidooi voor "algemeen kiesrecht Nee 451,
1864) schrijft hij:
`waarom kiezen de vrouwen niet mee? Als de ministers 't geld van de natie wegsmyten, zodat de belastingen hoog blyven, lyden zy toch ook onder dien druk.
Als we door slecht bestuur oproer krygen, of oorlog, of
watersnood, lyden zy toch ook onder die rampen.' (vw
III, p. 147)

Zijn Mean hebbengrote invloed uitgeoefend op het
ontstaan van een vrouwenbeweging in Nederland.
Naast zijn belangstelling voor de positie van de
vrouw, was er ook de bewondering voor de vrouw:
`0, ge weet niet hoe een vrouw liefheeft... Ge kunt niet
begrypen met hoegroote woekerwinst zij den man de
indrukken weergeeft, die hij neerschreef in haar ziel!
Kunnen de vrouwen het helpen, dat zoo vele mannen
daarin niet wisten neer te schryven? Kan men oogst
verwachten, waar niet gezaaid is?' (Minnebrieven, vw ii,
P. 14)
*christenen "kleding
Vrouwe van Heusden, adellijke titel van "Bilder-

dijks tweede vrouw, Katharina Wilhelmina
Schweickhardt, voor wie Bilderijk zijn eerste vrouw
verliet en met wie hij in 1797 te Brunswijk ging samenwonen. Daar verkregen zij en Bilderijk de hoog-
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adellijke titel, waarna Bilderijk zich Heer van Teisterbant noemde. Zij schreef verzen a la Bilderdijk.
M. spreekt in een noot bij Idee 731 van 'de hooggeboren Vrouwe van Heusden, die met den even hooggeborengraaf van Teisterbant, geheel unisono en a s'y
mdprendre, om 't hardst rymelde' (vw iv, p. 692).

VRIJDENKERS — VRIJMETSELARIJ

alle belemmering der vryheid van drukpers behoort te
worden op geheven. Elke preventieve of regressieve bealin g zet aan laakbare publication een gewicht by,
p
dat ze niet zouden hebben zonder die bemoeienis van
den Wetgever (...)' (vw ill, P. 438)

Vrijheid van onderwijs, "onderwijs
Vrijdenkers, *De Dageraad 1-2 "Junghuhn *Van der
Voo

Vrijmetselarij, In apri11853 werd M. lid van de vrijmetselaarsloge `Orde en Vlijt' te Gorinchem (vw ix,
314). Een jaar later, op 23 maart 1854, werd hi' saVrije Arbeid, arbeid van inlanders op Java in dienst
P34
men met *Scherius opgenomen in de Rozekruisvan Europese particulieren, die zonder beschergraad (niet te verwarren met de geheel los daarvan
ming van de regering overeenkomsten sloten met
werkende Broederschap der Rozekruizers) door het
de bevolldng. Dit stelsel werd in het midden van de
Kapittel Concordia Vincit Animos te Amsterdam
19e eeuw verdedigd door de liberalen tegenover het
("maconnieke loge).
"Cultuurstelsel, degedwongen arbeid voor de re eBij de vrijmetselarij was de `Verheven Graad van het
ring. Het systeem stond jarenlang ter discussie en
Rozekruis' `een werkwijze' van de meestergraad. De
ook M. men de zich in de strijd met zijn brochures
beoefenaren ervan vormden een kapittel, een eigen
*Over Viyen Arbeid in Nederlands Indie en de tegenwoordiloge, waarin men weer de graden kon behalen van
ge koloniale agitatie (186z) en *Nog eens: Vrye Arbeid in NeSchots ridder, Ridder van het oosten, Ridder van het
derlands-Indio (187o).
zwaard en als hoogste de graad van Soeverein Prins
van het Rozekruis. Om tijdens M.'s leven tot de RoVrije Studie, studentengezelschap in *Delft.
zekruisgraad toegelaten te worden, moest men, behalve meester-vrijmetselaar, een man van positieve
Vrijhandel, In Idee 451 schrijft M.:
christelijke beginselen zijn. Voorzitter, of Regerend
`V handel? Zeker! Vrye handel, geen belemmering
Meester, van het kapittel Concordia Vincit Animos
van uitvoer,
geen bescherming, die traag maakt en
J
was M.'s huisarts "G..
Pool
vadsig en onbekwaam, maar... ook geen bescherming
Ook vele relaties van M. waren vrijmetselaar, o.a.
van den vreemdeling.' (vw in, p. 144)
"d'Ablaing van Giessenburg, "J. van Lennep,
*Inkomende rechten
"Giinst, "Kallenberg van den Bosch, *Van Hasselt, "J.
de Vries, *Stumpff, *Waltman Jr., "Perelaer, "j.C.P.
Vrijheid, wordt in Nederland niet door de wet, maar
Hotz, "Houwink, *Sloet van de Beele, "C. Vosmaer,
door de zeden bepaald, schrijft M. in Idee 189:
"S.E.W. Roorda van Eysinga, *H.A. des Amorie van
`Frankryk is onder Napoleon niet vry, zegt men, en als
der Hoeven, "Keuchenius, *Salvador, en "Wertheim.
men z'n wetten leest, schynt die mening zo ongegrond
M. bleef tot zijn dood lid van de Orde van Vrijmetseniet. Maar... de bewoner van Frankryk beweegt zich,
laren, al liet hi' zich vaak kritisch en soms uiterst neondanks die wetten, vryer dan een Nederlander. Wangatief uit over deze broederschap. Door zijn medeneer we 'tgetal en de belangrykheid onzer handelinbroeders werd hi' regelmatig geholpen, maar de
en die voorgeschreven zyn — of verboden — door de
g
steun die hi' van hen verwachtte gaven zij hem niet.
wet, vergelyken met al de daden die vvy verrichten — of
de Nederlandse
g
De kern van M.'s bezwaren teen
nalaten —gedwongen door de zeden, zullen wy zien dat
Orde van Vrijmetselaren was het gebrek aan politiewe eigenlyk met de wet al heel weinig te maken hebke betrokkenheid.
ben, en dat Mk invloed op ons doen en laten, zeer onOp 19 juni 1864 schrijft hi' Van Vloten, die zijn lebeduidend is, in verhouding tot al de dingen die 'n
zing over de vrijmetselarij door R.C. Meijer
evol g zyn van gebruik, gewoonte en sleur.' (vwll, p.
g
(=d'Ablaing van Giessenburg) wil laten publiceren,
407)
dat zijn `walg van dien boel' zo groot was `als 'n
In Idee451 betoogt hi' dat het een men in Nederwalg maar wezen kan' en hi' vervolgt:
land vrijheid noemt, `niets dan een lafhartig en wanla rooter nog dan de uwe kan zyn, niet wyl ik er
trouwend verdelen van verantwoordelykheid' is:
meer van weet dan gy — dat is zoo niet — neen, maar
`Uit vrees voortyrannie heeft men alles zo ingericht,
omdat ik er meer van bywoonde. By gelyk oordeel heb ik
dat het lydende Volk zich op niemand beroepen
nog meer indruk. (...) De maconnerie, welker geschiedekan.'(vw iii, p. 128).
nisgy naspoort, is een verrotte bal. Maar 't grondidee

Vrijheid van drukpers, M. pleit voor absolute vrijheid van drukpers. Hi' is het met *Girardin eens, die
beweerde dat censuur sommige boeken onnodig in
de aandacht brengt. In een noot bij Idee 533 schrijft
M. hierover:
`Ik ben byv. geheel van zyn [=Girardins] mening, dat

is zoo oud als zwakte aan den kant, en onwettig of onredelyk gezag aan de andere zy — dat is zoo oud als 't
menselyk geslacht.' (vw xi, p. 336)

Van Vlotenpubliceerde in de Navorscher van 1864
zijn `Geschiedenis der Vrijmetselarij' en in de Levensbode van 1865 'De Vrijmetselarij en hare toekomst'.
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VULPIUS — VUURLANDERS

In de Levensbode van 1879 en 1881 verschenen nog diverse artikelen van zijn hand over dit onderwerp.
Elfjaar later schrijft M. aan de medevrijmetselaar en
uitgever J. Waltman Jr.:
la, zeker ken ik de doeleinden der Maconnerie goed!
Maar ik beweer dat veel werkplaatsen niet aan dat
doel beantwoorden. Godbewaarme dat ikyveren zou
voor politieke tinnegietery, maar toch is 't 'n ondragelyk inkruipsel dat de Maconnerie zich niet beweegt
opstaatkundig terrein. Dit is 'n lafhartig toegeven in
vrees voor gestelde machten. En oorspronkelyk was juist
de roeping der metselary zich w61 te bemoeien met politiek. Eilieve, als 'n regeering eens gewetensdwang
ging uitoefenen, zou dan de maconnerie zich niet
daartegen mogen (ja, moeten) verzetten? Ook op andere
terreinen gedragen de meeste loges zich te zoetsappig,
niet militant genoeg. Een voorbeeld dat myzelf aangaat. Was 't niet de taak der ma cons geweest zich de
zaak van Havelaar aantetrekken?Jawel! Daarom zei ik
in de (?) Kruissprook:
«Vrye metselaren/Die over 't goede, schoone woorden
spreekt,IMaar u onthoudt van stryden tegen 't kwaad/
Gy die u «Kind'ren» noemt «der weduw» maar uw
hand/Niet uitsteekt om het kruis te dragen van haar
zoon.» –' (9 november 1875, VW XVIII, p. 76-77; cf. brief
aan Mimi d.d. 29-3o juli 1863, vw xi, p.184-185)
In de Ideeen brengt M. een en ander aangaande de
vrijmetselarij te berde in Idee 1273b (vw vii, p. 627);
Idee 1275 (vw vii, p. 629 e.v.), 1281 en 1282 (vw vii, p.
667 e.v.). Het laatste Idee draagt als opschrift: `Oorsprong der vrymetselary. Hoe men 't moet aanleggen om met sommige mensen kennis te maken.
Bydrage tot de ongeloofwaardigheid van 'n oud
schryver.'.

(Lit. P. van 't Veer, Het Leven van Multatuli,1979, p.
267; W. Buddingh, `Een vrijmetselaar zonder vrijmetselarij?', in: Over Multatuli, 1980, nr. 5, p. 1-24, W.
Buddingh, `Multatuli: ma on zonder loge?', in: Over
Multatuli,1984, nr. 12, p- 52-63)

Vulpius, Christian A.-, auteur van *Glorioso.
Vuylsteke, Julius Pieter-0836-1903, Vlaams letterkundige en staatsman. Als algemeen secretaris van
het Willemsfonds heeft hi' een rote rol gespeeld in
de *Vlaamse beweging. Hi' was advocaat te Gent tot
hi' in 1879 boekhandelaar werd. Verder was hi' medeoprichter van het `taalminnend' studentengenootschap 't Zal wel aan te Gent. Hi' dichtte over
de Vlaamse arbeidende klasse, het eerste verzet der
fabriekswerkers en de vloek van de kinderarbeid.
Hi' was bevriend met M. die hi' uitbundig prijst na
diens rede voor het Van Crombrugghe's Genootschap op 19 augustus 2867 (vw xi', p. 382).
M. noemt hem als dichter in een noot bij Idee 519
aangaande de beschuldiging van de Vlaamse letterkundigen dat de Hollanders geen verstand hebben
van "prosodie. Hi' groet `den flinken Julius Vuylsteke' en eindigt zijn betoog over prosodie met de
vraag: `Maar, beste Vuylsteke, is de sop de kool wel
waard?' (vw In,p. 426-427). *Heremans

Vuurlanders, *Irokezen

w
Waal, Engelbertus de-0821-1905, trouwde op zi oktober 1847 te Tjiandjoer met Marie A.T. van der
Hucht (1828-1919), een dochter van Tine's voogd Jan
P. van der Hucht. De Waal was van 1837 tot 1858
ambtenaar in Nederlands-Indie. Hi' werkte achtereenvolgens als klerk, commies, hoofdcommies en
was vanaf1848 referendaris ter Algemene Secretarie
te Batavia. In 1856 werd hi' directeur der Middelen
en Domeinen. Hi' was verder oprichter (1842) en redacteur van het Indische tijdschrift De Kopiist, dat in
1844 werd herdoopt in Indisch Magazijn en een jaar later werd opgeheven. In 1858 vertrok hi' voor een
tweejarig verlof naar Nederland. Daar sloot hi' zich
aan bij *Fransen van de Putte, injuni 1868 werd hi'
minister van Kolonien in het kabinet Van BosseFock (tot 1870). Tijdens zijn ministerschap werd een
tweetal liberale wetten uitgevaardigd, de *Agrarische Wet(1870), die een einde maakte aan het "Cultuurstelsel, en de Suikerwet. Hi'j bereidde het
Sumatra-Traktaat voor met En eland, waardoor Nederland de vrije hand kreeg in Atjeh middels een kolonialegebiedsruil met Groot-Britannie P. van 't
Veer, De Ad eh-oorlog,1969, p. 32 e.v.). De Waal publiceerde bovendien een reeks belangrijke boeken over
Indische politieke en financieel-economische onderwerpen.
Toen DD. in 1847 van Parakan Salak naar Poerwakarto vertrok,ging hi' via Buitenzorg, waar hi' mogelijk De Waal getroffen heeft, die daar toen werkzaam was. Tijdens hun verblijf te Batavia en Buitenzorg in afwachting van D D. ' s overplaatsing naar Lebak (najaar 1855 – voorjaar 1856), zullen Tine en hi'
De Waal zekergesproken hebben op de diners van
"Duymaer van Twist. De Waal, inmiddels gouvernementssecretaris en waarnemend algemeen secretaris, was destijds de favoriet en vertrouweling van
Duymaer van Twist. P. van 't Veer, Het Leven van Multatuli,1979, P. 291, 298, 457). In de Max Havelaar lezen we dat Havelaar zijn abonnementsgeld voor "De
Kopiist niet betalen kon. In een noot bij deze passage
geeft hi' in 1875 zijn vernietigend oordeel over de
toenmalige redacteur, die 'later als minister 't zyne
bygebracht [heeft] om den toestand in Indien onhoudbaar te maken':
`Van al de *duitenplateryen waarmee by Kamers en
Natie enige jaren aan de praat hield, noem ik nu alleen de fameuze komptabiliteitswet [*comptabiliteits-

wet], 'n monument van bureaukratische onbruikbaarheid, en als zodanig de getrouwe afspiegeling van den
man zelf. Hy was 't ook die zo byzonder veel bydroeg
tot de verlamming van 't gezag in de binnenlanden
door de splitsing van rechterlyke en besturende
macht.' (vw I, P . 345)
In de Causerieen wordt De Waal herhaalde malengehekeld: `Hoera voor De Waal! Dat is een minister!
Hebtge gehoord hoe hy de tractementen der indische officieren beknibbeld heeft? Dat noem ik eerst
echt-liberaal.' (vw iv, p. 244). En verderop: Nederlanders juicht! Volksvertegenwoordigers jubelt! De
Waal heeft middelgevonden Uw batig saldo met ca.
25 x 8gulden 's jaars te verhogen. Dat geld heeft hy
veroverd op de 25 misdadigers die in Insulinde jaarlyks in naam des Konings worden opgehangen. (...)
De Waal heeft zich overtroffen. Hoera voor zo'n minister. (vw iv, p. 268). In de Div agatien spreekt M. van
zijn `zeer intiemen vyand De Waal, die met z'n agrarische wet de kroon heeftgezet op 't verdelgingswerk dat voor twee-en-twintig jaren een aanvang
nam'. Zo heeft men sinds 1848 `alle herstel van 't zieke Insulinde' hoe langer hoe moeilijker en gaandeweg onmogelijk gemaakt (vw v, p. 334). In oktober
1868 maakte De Waal de stukken betreffende de onderhandelingen van zijn voorganger "Hasselman
met "C. Busken Huet aangaande diens zending naar
Indie, openbaar.

Waanders, Francois G-, *Bloemen Waanders,
Francois G. van

Waarheen?, 'Een woord aan de lezers van Max Havelaar', titel van een brochure van W.H. uit 1860. In
hetzelfde jaar verscheen een tweede druk, eveneens
bij P. Engels te Leiden. De schrijver prijst de Max Havelaar als een meesterlijk werk, maar komt in het geweer teen de oproer die M. zijns inziens predikt.
Hi' meent dat deze in vertrouwen aan de koning
had moeten schrijven. De politieke strekking van de
Max Havelaar wordt door hem echter afgekeurd.

Waarheid, Op vele plaatsen in zijn werk predikt

M.

het streven naar waarheid: 'Het vinden der waarheid – dat is: het naderen tot waarheid – zou niet
zoo moeilyk wezen, als we minder lafhartig waren.
In velegevallen durven wy niet weten wat waar is.'
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(Idee 143, vw II, p. 377). In Idee 263 schrijft hij:
`Er is nietspoetischer dan de waarheid. Wie daarin
een podzie vindt, zal steeds een pover podetje blyven
g
daarbuiten.' (vw IL p. 464)
Het zoeken naar waarheid is een belangrijk thema
in de eerste bundel Ideeen, die als volgt opent: `Wees
door de Natuur bedeeld met zucht naar kennis...
maak van 't streven naar waarheid uw hoofddoel,
uw enig doel... offer alles op aan dat streven...' (vw
II, p. 3o9). In deze bundel handelen ook de Ideeen
79-83 (vw II, p. 326-327) en Idee 94 (VW ii, P. 33o)
over waarheid. Edn van M.'s velegrieven tegen de
christenen is dat zij de waarheid `vervelend' maken
(Idee 82, vw II, p. 327). Idee 94 luidt:
'Jets kan maar denmaalgeschieden. lets kan worden
opgevat, overgebracht, verhaald, beschreven, op oneindig veel wyzen. Daarom:
leugen: waarheid = oneindigheid: een.
`t Is mogelyk dat iets niet geschied is. Toch kan 't worden verzonnen, overgebracht, verhaald, beschreven,
op oneindig veel wyzen. Dan is 't nog erger:
1: w = oneindigheid: nul.
Die verhoudingen zyn om van te schrikken. Er komen
waarachtig kemelvellen te kort.' (vw ii, p. 33o)
Reeds in zijn verantwoording van het beleid te Natal schreef M. op 3 oktober 1843 generaal Michiels
n.a.v. deprauwverhuur:
`Indien er bepalingen bestaan, die de verzaking der
waarheid vorderen, dan zijn dezelve voor mij van Beene kracht. Ik acht de waarheid hooger dan het Staatsblad engeef openlijk deze verklaring, ook al zoude
mim e ongeschiktheid tot ambtenaar als een onmiddelijk gevolg dier verzekering beschouwd worden.' (vw
NMI, p. 320)
Op 9 augustus 1863 schrijft hij aan Mimi:
`Ik heb heel verkeerd gedaan je gister zoo brusque te
schryven. Eigenlyk komt dat nooit te pas. En toch beloof ikgeen beterschap. Ik hecht er aan altyd precies te
schryven zoo als ik dat op 't ogenblik voel, al weet ik
dat je 't leelyk vindt. Waarheid bovenal. Ik verlies je
liever om 'n waarheid, dan dat ik je zou behouden
door 'n leugen of 'n halve leugen zelfs.' (vw xi, p. 213)
*leugen

Waarheid engezond verstand, leuze van *Droogstoppel in de aanhef van de Max Havelaar, gevolgd
door de opmerking: Toor de Schrift maak ik natuurlyk een uitzondering' (vw 1, p.15). Aan het slot van
dit eerste hoofdstuk zegt hij:
`En dat ik toch deugdzaam ben, blykt uit myn liefde
tot de waarheid. Deze is, na myn gehechtheid aan het
eloof, myn hoofdneiging.' (vw i, p. 21)
g

Waarheid in legende, titel van Idee 517 (vw HI, p.
287-292), waarin M. betoogt dat de behoefte van het
mensdom aan kennis, liefde en strijd zich openbaart in allegrote legenden. `edele weetlust', vervoltg
hij,n is ee voortbrengsel van `denzelfden
bodem waarop edele liefde groeit' en hij gaat door:

WAARHEID — WAGENAAR

`Doordringen, ontdekken, bezitten, besturen en veredelen, ziedaar de taak en de begeerte van minnaar en
natuuronderzoeker. Alzo is iedere *Ross of *Franklin
een Werther van de Poolstreek [*Goethe], en elk die
liefheeft, een *Mungo Park van het gemoed. Ik weet
wel, dat overal vele "Pizarro's worden gevonden tegen
den *Las Casas. Maar deze treurige opmerking treft de
wyze van uitvoering, niet den indruk. Zy veroordeelt
personen, niet de aandrift der Natuur. Tegenover "Lovelace en *Faublas, staat St Preux ["Saint-Preux]. Teenover astrologie, de sterrenkunde. Tegenover
g
*Mesmer en "Cagliostro, *Alexander von Humboldt.'
(vw iii, p. 291)

Waarheid over Multatuli en zijn Gezin, De-, "A.G.
Douwes Dekker-Post van Leggelo.

Wachenhusen, Hans-0827-1898, geb. te Trier, oorlogscorrespondent in de Krim-oorlog, de Oostenrijks-Italiaanse oorlog, de Poolse Omwenteling van
1863, de oorlogen van 1866 en de Frans-Duitse oorlog. Hi' publiceerde zijn memoires onder de titel
A us bewegtem Leben (Strassbourg,1890-1891) en
schreef verder verscheidene romans.
Hi' is een auteur 'van zekeren naam' schrijftM.. in
Idee757, waar hij echter onmiddellijk aan toevoegt
dat dit 'op dit ogenblik in Duitsland niet veel ze
gen wil' (vw iv, p. 482).

Wacht op onze daden!, sprak de staatsman "Thorbecke bij het optreden van zijn eerste kabinet in
1849 (in 1848 was hij voorzitter van de grondwetcommissiegeworden). M. drift er de spot mee in
grafschrift cvi: 'Hier lig ik met bovenmensely ke
krachten,/Op «onze daden» te wachten.' (Idee 972,
vw vI,p. 195). In een noot uit 1874 voegt hij hieraan
toe:
'«Wacht op onze dadenb> had de man by z'n optreden
in'48 gezegd. Men kan niet zeggen dat de Natie ongehoorzaamgeweest is. Gewacht haft ze! En nog altyd
doet ze niets dan dat.' (vw vi, p. 38o)

Wagenaar, Jan-0709-1773, Nederlands ambtenaar
engeschiedschrijver, auteur van de zeer uitvoerige
V aderlandsche Historie (22 dln.0749-1759), waarin hij
de staatkunde vanjan de Witt verdedigde. In 17601767 schreef hijni opdracht van het stadsbestuur
Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen,
voorrechten, koophandel, gebouwen enz. (3 dln.).
Er zijn geschiedschrijvers die aan bepaalde feiten
voorbijgaan ,
schrijft M. in een brief aan P.A. Tiele
". Bor.. Wad.d. 22 oktober 1875 n.a.v. het werk van P
genaar vergeet bijv. te antwoorden 'op de vraag
welk aandeel Willem in had aan den moord der De
Witten? Wel verhaalt-i (alsof dit niet zeer beteekenisvol was!) dat diegemeene Tichelaar 'n pensioen
van Willem HI genoten heeft.' (vw xvni, p. 53). Toch
had M. bewondering voor Wagenaar, in wie hij een
deelgenoot zag in zijn kritiek op "Bilderdijk. Wage-
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naar had nl. deze ' eerbiedwaardigen schryver der «Vaderlandsche Historie»' een ezelgenoemd (Idee 1054,
vw VI,p. 522). In een noot bij Idee 1054a schrijft hij:
Vat my betreft, ik zou over Bilderdyks arbeid oordelen als nu, al had hy Wagenaar de eer gegeven die den
conscientieuzen man toekomt.' (vw vi, p. 539)

Ook in de Causerieen plaatst hij deze `goede, vlytige,
conscientieuseJan Wagenaae tegenover Bilderdijk
(VW IV, p. 169).
Russel-,1823-1913, Engels natuuronderzoeker, kwam via zelfstudie tot het Darwinisme.
Gedurende acht jaar onderzocht hij de Soendaeilanden, waarover in 1869 zijn bekend geworden
The Malay Archipelago verscheen. Het werd door *P.J.
Veth vertaald en uitgegeven onder de titel Insulinde.
Wallace erkent in dit boek dat er door de inlandse
hoofden inderdaad knevelarij gepleegd werd, maar
hij noemt de Max Havelaar `een zeer vervelende en
langwijlige geschiedenis'. Omdat M. nergens in zijn
boek dagtekeningen, cijfers of bijzonderhedenheden vermeldt en bovendien fictieve namen voor de
personages gebruikt, is het onmogelijk de beschuldigingen te bevestigen dan wel te weerleggen (vertaling van Veth, p. 164-165). In een noot bij Idee 289
(in 1879 herdrukt als Idee 289a) beschuldigt M. Wallace ervan zijn boek niet gelezen te hebben:

Wallace, Alfred

`Dit schynt men dien Wallace verteld te hebben, daar

WaltmanJr. werd rond 1870 door de Delftse student
*Van Plettenberg benaderd met het verzoek werk
van M. uit tegaan even. Bij Waltman Jr. verschenen
vanaf 1870 achtereenvolgens M.'s Nog-eens: Vrye-Arbeid in N ederlandsch-Indie,Duizend-en-eenige Hoofdstukken over Specialiteiten en de Millioenen-studien.
Aanvankelijk wilde hij alleen via Van Plettenberg
met M. om aan,
biechte hijnkele
e
weken na M.'s
dood aan Mimi op (brief van 24 maart 1887, vw xxrv,
P. 354). Maar er was al snel sprake van wederzijdse
sympathie, die resulteerde in een uitvoerige briefwisseling, die tot 1884 zou gaan duren. Van deze correspondentie zijn alleen M.'s brieven bewaard
gebleven. Op 15 augustus 1876 logeerde Waltman Jr.
enkele dagen bij M. in Wiesbaden (vw xvIII, P. 441).
Toen de uitgave van M.'s werk werd overgenomen
door de firma Muusses & Co, schreef M. WaltmanJr.

zo oktober 1881 dat hij 'nook iets anders dan
goeds' van hem ondervonden had (vw XXI, P. 49o).
Na de associatie met Muusses in 1881 bleef Waltman
Jr. het contact met M. over herdrukken van diens
werk onderhouden.
op

`Niets is algemener dan wanbegrip',
luidt de opening van de derde bundel Ideeen (Idee
541, vw iv, p. 313). In de Ideeen 767-783 van deze
bundelgaat M. hier verder op in (vw Iv, p. 492 e.v.).
In Idee 768 schrijft hij:

Wanbegrip,

hy den Havelaar niet gelezen heeft. 't Is voor z'n apen

`Onverschilligheid, achteloosheid, traagheid, zyn te-

en kevers te hopen dat ze wat minder van-horen-zeg-

genstandsters die de waarheid meer afbreuk doen,

gen geportretteerd zyn, de arme dieren. Neen, gelezen

dan opzettelyk bedrog. De

heeft de eerlyke man 't overvelend en langdradig»

Mensheid is te zwak om
slecht te zyn.' (vw iv, P. 492)

boek niet! Want hy verstaat geen hollands, en in de en-

Onbevoegde sprekers en schrijvers werken de was-

gelse vertaling van m'n vriend Nahuys, zyn de Van

dom van wanbegrippen in de hand. Hoe `taai' wanbe grip is, blijkt uit het verhaal van het drenkelingen-privilege van *Maria van Bourgondie (Idee 80
7.783, vw iv, p. 501 e.v.).

Lennepse puntj es behoorlyk door letters vervangen.'
(vw ii, p.

704; cf. Causerieen, vw iv, p. 303)

In een noot bij Idee 616 citeert hij een passage uit
Wallaces boek om ter illustratie van zijn stelling dat
bij bepaalde wetenschappers de liefde voor het yak
hoofdzaak isgeworden. Wallace beschrijft in de aangehaalde reels zijn emoties bij het van en van een
kapel, een uiterst zeldzame vlinder:
`juist de liefde voor Wetenschap bracht in 't hier bedoeld geval zekere Ongevoeligheid teweeg voor de wezentjes die aan die Wetenschap moesten opgeofferd
worden. Men bedenke wel dat deze opmerking geen
aanmerking is. Ik roer hier de morele zyde van de zaak
niet aan, en lever maar 'n psychologische bydrage.'
(vw iv, p. 683)
In een voetnoot bij zijn Causerieen beveelt M. Wallaces boek uit `geologisch, ethnologisch en botanisch
oogpune aan (vw iv, p. 303).

Waltman r. Jan.-, 1839-1891, uit ever en eigenaar
van een technische boekhandel en drukkerij te
Delft. In 1881 associeerde hij zich met ji. Muusses te
Purmerend; de firmanaam werd "J. Muusses & Co.
In 1889 werd de firma ontbonden, waarbij het Multatuli-fonds over in naar Muusses.

d.i. Ahasveros, een schoenmaker uitJerusalem, die volgens de legende weigerdejezus op we naar Golgotha, voor zijn huffs te
laten uitrusten. Als straf hiervoor moest hij tot de terugkeer van jezus op aarde ronddolen. Deze legende was vooral in Duitslandpopulair, waar Goethe
degeschiedenis bewerkte tot Der Ewige Jude (1774).
Eugene Sue verwerkte het thema in Le Juif errant
(1845). In zijn verhandeling over zekerheid in Idee
Boo (vw Iv, p. 517-519), haalt M. deze legende aan.

Wandelende jood, De-,

Wandsbecker Bote, Der-,

*Claudius M.

Nederlands letterkundige en dichter, vriend van Bilderdijk, voor wie hij enkele dichtbundels bezorgde.
Van 1828 tot 1840 was hij leraar Nederlandse taal- en
letterkunde, aardrijkskunde en geschiedenis aan de
Koninklijke Militaire Academie. Wap bezocht de afgezette koning Lodewijk Napoleon, schrijft M. in
Idee 516 (vw HI, p. 282).

Wap, Jan Jacobus Franciscus-, 11306-188o,

WARENS — WAWELAAR
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Was in 1874 verschenen werk Bilderdijk. Eene bzjdrage tot zijn leven en werken worth door G.L. Funke in
een brief aan m.geprezen om de `beminnelijke goedhartigheid en vriendentrouw' die emit blijkt (io december 1874, VW XVII, p. zoo).

Warens, Louise E. barones de-0700-1762, beschermster en maitresse van *Rousseau, toen deze zonder
middelen van bestaan te Amnecy was. Zij bekeerde
hem van zijn hervormd geloof. In 1732 was hi' bij
haar te Chambery. Zij bezorgde hem later een betrekking als onderwijzer bij De Mably te Lyon (17401741)-

Opvallend is M.'s latere afkeer van Rousseau op
grond van het verloop van deze verhouding:
`A ben verontwaardigd byv. over de laaghartigheid
waarmed-i Madame de Warens, de vrouw die zo goed
voor hem geweest was, aan haar lot overliet, toen ze
tot armoed was vervallen.' (noot bij Idee 877, vw Iv, p.
706)

In een brief aan het echtpaar Bremer d.d. 7 augustus
uit M. opnieuw zijn verontwaardiging over Rousseau'sgedrag: hi' 'had 't recht niet haar handelwys
(die ik lief en natuurlyk vind, ja zelfs onschuldig (...)
overteleveren aan Mr «Publiek»'. 'Maitrejean
Jacques was 'n lompert', luidt zijn conclusie (vw
XXII, p. 684).

landsche Dicht- en Kunsthalle (1887) het artikel `Multatuli's dood'. Verder stichtte hi' rond 1880 in Oudenaarde een Multatuli-kring. Hierover schrijft hi' op
23 november 1895 aan J. Pee. Pee noemt deze brief in
zijn Multatuliana (1937, p. 44-45), waarbij hi' vermeldt dat deze Vlamin g later de `vrijzinnige mening afgevallen' is, 'Maar nooit ontkende hi' de
hoeg
kunstenaarsgave in Multatuli'.

Wattier,Johanna Cornelia-, 1762-1827, beroemd toneelspeelster te Rotterdam en Amsterdam. In 1815
werd zij we ens gezondheidsproblemen gedwongen het toned te verlaten. Bij haar begrafenis in de
SintJacobs of Grote Kerk te 's-Gravenhage hield Siegenbeek de lijkrede.
Zij speelde Phaedra in de Nederlandse taal voor Napoleon, naast de Franse acteur *Talma die de Franse
tekst voor zijn rekening nam. Napoleon schonk
haar een jaargeld van 2000 francs. In Idee 118o
schrijft M. hierover:
`Als oonze» Wattier den fransen potentaat zo goed bevallen was, had by haar waarschynlyk marketentster
by de gardes d'honneur gemaakt, met den last door
declamatie, pose en mimiek, hollandse jongelui op te
wekken

tot frans-bataafse geestdrift. Er blykt, dunkt

me, dat-i haar talent hiertoe onvoldoende achtte,
want het mens is ambteloos gestorven.

II( weet van

haar levensgeschiedenis niets, doch houd me verze-

Waterloo, "Zegen Gods door Waterloo, De

kerd dat Kappelman, om zich op de goedkoopste ma-

Watersnood, *De Bommelerwaard "Wijs mij de plaats

'n paar dozyn onechte kinderen van driemaal zoveel

Watt, James -9 1736 - 1819, Engels werktuigkundige. In

niet zyn — en ik heb er nooit iets van vernomen — dan

1765 vond hi' de condensator uit. Met de uitvinding
van een apparaat bij balansmachines om de rechtlijnige beweging van de zuigerstang te verzekeren
Cparallellogram van Watt') en met zijn techniek
. voor het overbrengen van de kracht van de heen- en
weergaande zuigerstang op een ronddraaiende as,
leverde hi' een rote bijdrage aan de ontwikkeling
van de stoommachine. *stoomkracht

ben ik zo vry, haar verdiensten als kunstenares te

nier of te maken van erkentelykheid en beloning, haar

vaders zal hebben aangewreven.

Wattez, Omer-0857-1935, geb. te Schorisse bij Oudenaarde, leraar aan het Atheneum te Doornik en later te Antwerpen. Onder invloed van M. publiceerde
ja
hi'j begin nuari
1884 Meer licht!. Eerste illuminatie.
Vlammetjes van Oortjeskaarsen, aangestoken door Remo.
In het hierin opgenomen opstel over M. prijst Wattez hem als waarheidszoeker (dit opstel is afgedrukt
in vw xxiii, p. 25 - 27). Op n januari 1884 bedankt M.
Wattez voor de toezending van een exemplaar van
diens boek. Hi' raadt hem aan zijn boek ter recensie
naar De Nederlandsche Spectator te sturen, hoewel hi'
niet durft tegaranderen dat het boek gunstig besproken zal worden. Het is nl. in Nederland mode,
aldus beargumenteert hij, `alles wat my genegen is
naar beneden te halen, of niet dan zeer flauw te pryzen' (VW xxm,p. 38 -39).
Bij M.'s overlijden publiceerde Wattez in De Neder-

Mocht dit het geval

betwyfelen. In 'n kleinsteeds landjen als 't onze, steekt
men niet uit zonder beklad te worden.' (vw vii, p. 254)

Wawelaar, dominee-, getekend als type van de predikant in de Max Havelaar. Droogstoppel geeft passages uit den van diens preken weer (negende
hoofdstuk, vw I,p. 126-131; *Noach). Dominee Wawelaar hield dezepreek in een bidstond voor het bekeren van de heidenen (vw 1 ,
p. 124). Het was, aldus
Wawelaar, de roe in van Israel om de bewoners
van Kanaan uit te roeien. De roe in van Nederland
is om de heidenen te bekeren, die anders 'op de eilanden des Indischen Oceaans' verdoemd zijn. Hi'
schildert uitvoerig wat dat inhoudt:
`«(...) Hoort ge niet — ja, gy hoort het, want uit de voorelezen tekstwoorden hebt gy gezien dat uw God is
g
een machtig God, en een God der gerechte wrake — ja,
gy hoort het gekraak der beenderen en het geknetter
der vlammen in het eeuwige Gehenna waar weninge
is en tandengeknars! Mar, cldar branden zy, en vergaan niet, want eeuwig is de straffe! Daär lekt de vlam
met nooit voldane tong aan de gillende slachtoffers
van het ongeloofl Diir sterft de worm niet, die hun
harten door en door knaagt, zonder ooit die te vernietigen, opdat er steeds een hart te knagen overblyve in
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de borst van den Godverzaker! Ziet, hoe men het zwarte vel afstroopt van het ongedoopte kind dat, nauwelyks geboren, werd weggeslingerd van de borst der
moeder, in denpoel der eeuwige verdoemenis...»
Toen viel er een juffrouw flauw.' (vw 1, p. 127-128)
Het is deplicht van Nederland teschaving, godsdienst, Christendom, aan den verdooldenJavaan' te
brengen. De Javaan moet door arbeid tot God wordengebracht. Verder wees Wawelaar de toehoorders
op hun verdere plichten, zoals het geven van ruime
bijdragen aan de zending, het ondersteunen van bijbelgenootschappen, het schrijven van preken en gezangen voor de Javanen (vw I, p. 128-129).
Frits Droogstoppel gaat op katechesatie bij dominee
Wawelaar. Deze klaagt over Frits' verwaandheid: hij
stelt te veel vragen. Vol ens zijn vader is dit te wijten aan de `neuswyzigheid' die hij uit het "pak van
Sjaalman haalde. Droogstoppel vertelt hoe Wawelaar bij hem thuis kwam om Frits te waarschuwen
(vw 1, p. 228-229). De vragen die Frits toen stelde,
werden in de eerste uitgave van de Max Havelaar
door *J. van Lennep geschrapt. *Ds. Francken kwam
op teen de typering van ds. Wawelaar.
Wazenaar, ps. van *A. de Vos
Weddik, Arnoldus Laurens-0807-1867, be on zijn
loopbaan als militair, werd in 1838 assistent-resident van Buitenzorg (tot 1840). Hi' was resident van
Aijer Bangies ten tide van het verblijf van DD. te Natal. Op 23 maart 1843 werd hij door de gouverneur
van Sumatra's Westkust, "Michiels,geschorst wegens misbruik van gezag, kwade trouw en bedrog.
Zijn functie werd overgenomen door *Van der Ven
(io april 1843). In 1844 werd Weddik benoemd tot
commissaris-inspecteur der etablissementen ter
Zuid-, Oost-en Westkust van Borneo, twee jaar later
werd hij gouverneur van Borneo. Tijdens zijn tweejarig verlof was hij vanaf 1849 waarnemend secretaris-generaal bij het Departement van Kolonien en
later secretaris-generaal. In 1854 werd hij benoemd
tot staatsraad in buitengewone dienst.
Aan Weddik rapporteerde DD. op 21 maart 1843 zijn
bijzondere rapport over de inspectie van de "pepertuinen. In noot 116 4881) bij de Max Havelaar merkt
DD. op, dat Weddiks benoeming tot gouverneur van
Borneo, `hoezeer bewyzende dat hyzelf tot het bekleden van 'n hoog ambt geschikt werd geoordeeld',
eigenlijk slechts fictie was 'en de strelddng had om
tegenover En eland – en de vele partikuliere En else fortuinzoekers! – onze souvereineteit over dat enorme eiland te handhaven'. Die kunstgreep miste zijn doel,
aldus DD., omdat de Engelsman James Brooke zich
toch binnen onsgebied vestigde op het eiland Laboean(vw I, P . 349). *Si Pamaga *Jang di Pertoean
Weduwenvers, In de Woutergeschiedenis maakt
Klaasje van der Gracht, zoon van de `katechiseermeester', eengedicht op de weduwen in de Schrift,

t.g.v. de verjaardag van een oom van Juffrouw Laps.
Het opschrift luidt:
`Al de weduwen der Heilige Schrift/Worden hier tot
een versgezift;/Ter verblyding op 't verjaren/Van godzalige weduwnaren;/Juichend, bloeiend in den Heer,/
AanJehovah lof en eer.'
Het vers wordt als volt voortgezet:
`In Genesis xxxviii, vers 11 kan men lezen/Dat 'n weduw in 't huis van haar schoonvader moet wezen;/En
Exodus xxii, ik zeg 't zonder vrees,/Zegt in vers 22 beledig weduw noch wees... (...)' (vw in, p. 324)

Juffrouw Pieterse weigert verder te luisteren wanneer hetgedicht gevorderd is tot `Davids bywyven',
die `leefden als weduwen ,
by 't leven van haar
man...'(vw III, p. 325-326). Zo openbaart zich, aldus
M. de tybelwoede'; deze bijbelgeschiedenissen wil
men niet horen.
Weeskinderen, `weeskinderen uit allegestichten te
Amsterdam' werden door Max Havelaar 'op koek en
amandelmelk' onthaald (Max Havelaar , vw 1, p. 99).
*Sietske Abrahamsz beschrijft dit werkelijk gebeurde voorval uit DD.' s verlofperiode in haar `Multatuliherinneringen' (Nederland,1910, p. 76). P. van 't Veer
vermeldt in Het leven van Multatuli (1979, p. 255 en.
noot op p. 455) dat deze gebeurtenis in werkelijkheidplaatsvond op to juni 1853.
Weiland, Petrus-0754-1842, geb. te Amsterdam, theoloog en taalgeleerde, wiens Nederduitsche Spraakkunst (1805) hetzelfde gezag had als de spelling van
*Siegenbeek.
Op de (voorlopige) omslag van de eerste twee afleveringen van de eerste bundel Mean (*correspondentiebladen) veroordeelt M. iemand die taalfouten
maakt tot `drie jaar strafexercitie in Weiland' (vw ii,
659). In de Woutergeschiedenis vraagt Oom SyP59)
brand in zijn kritische taalbeschouwing aan de kinderen: 'hoe heten ook de taalkenners van deze
week?', waarop de kinderen antwoorden `Siegenbeck en Weiland, oom' (Idee 1062, vw vi,p. 635).
In een aantekening bij Over Specialiteiten schrijft M.
dat er onlangs door taalkundigen kritiek is geuit op
Weiland, *Kluit en Siegenbeek, 'die de onderscheiding tussen het en de eigendom niet schynen gekend
te hebben'. `Zo weinig begrip baart geen vertrouvan blik der mannen die in 't
wen op de istheid
ju
zelfde vak doen.', luidt M.'s reactie (vw v, p. 647).
Weimer, Hotel-, *hotel 9
Weitzel, August W.P.-0816-1896, als officier in Indic
nam hij in 1856 deel aan de tocht naar de Lampongs.
Terug in Nederland klom hij op tot generaal en
werd hij in 1873 minister van Oorlog in het kabinet
De Vries-Fransen van de Putte. Dit bleef hij in het
volgende kabinet Heemskerk. In 1874 ontwierp hij
de Wet op het Vestingsstelsel. Een jaar later moest
hij aftreden. In het derde kabinet Heemskerk (1883-
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1888) werd hi' opnieuw minister van Defensie. Bovendien werd hi' in het najaar van 1883 enkele maanden belast met het interimaat van Kolonien. Op zi'n
voorstel werd "O. van Rees als nieuweg ouverneurgeneraal benoemd en werd J.P. Springer van Eyk de
nieuwe minister van Kolonien.
In de Max Havelaar vertrekt SaIdjah naar de "Lampongs, `waar de opstandelingen zich verzetten tegen het Nederlandsgezag' (MaxHavelaar, vw 1, p.
253). Al eerder, nl. in de *Toes rack tot de hoofden
van Lebak, wordt op het optreden van de Nederlanders in de Lampongs gezinspeeld (vw 1, p. 107). Als
kritiek hierop publiceerde Weitzel zijn Schetsen uit
het oorlogsleven in N ederlandsch-Indie. De Lam on in
1856 (Gorinchem, 1862), waarin hi' schrijft dat er
slechts enkelegevluchte Bantammers in de Lampongs aanwezig waren. De Lampongse opstand had
andere oorzaken (a.w.,p.168). In noot 54 uit 1874
(vw 1, p. 332,-333) verdedigt M. zijn lezing van de gebeurtenissen, overigens zonder Weitzel of diens
werk met name te noemen.

Welfen, Duits adellijk geslacht dat in de middeleeuwen veel bezittingen en rote macht had. In de 19e
eeuw waren het Britse en Hannoverse vorstenhuis,
en de hertogelijke familie van Braunschweig afstammelingen. In Pruisen en Nederland verwijst M. naar koning *George v van Hannover: `waarom zou een
Hohenzollern niet hetzelfde recht hebben op Hannover als een Welf?' (vw iv, p. 26).
M.'s benaming `Welfen en Ghibbelynen' in de Millioenen-studien (vw v, p. 6o) duidt op de twee partijen
in de laat middeleeuwse conflicten in Noord-Italie
tussen aanhangers van resp. de paus en de keizer.

zonder scha missen niet alleen, maar worden daardoor in het duistergesteld.' (vw

v, p. 566)

Weltevreden, "Daendels, H.W.
Weltschmerz, In Idee 10 8a schrijft M.:
Vie niet geleden heeft, of niet genoeg geleden, is altyd dom. 't Spreekt vanzelf, dat ik hierby niet denk
aan Feithse

Weltschmerz-tranen, die de romanhelden

voor hun plezier storten, en die 'n mens geen zier wyzer maken. Ik bedoel de pynlyke wryving met de wereld.' (vw vi, p. 415)
De `o- en ach-sonnettenflikkers' koketteren met
Weltschmerz 'of met wat daarvoor moet door aan'
schrijft hi' op 6 juni 1885 aan G.L. Funke (vw xxin,
P . 362).

Welzijn des yolks, behandeld in Idee451 (vw in, p.
74-148), waarin M. zich als den van de eerste schrijvers bezighoudt met de sociale kwestie. Dit Idee is
gebaseerd op een lane brief aan M.'s vriend en industrieell.C.P. Hotz van januari 1864 (vw xi, P. 255287). Het pleidooi in Idee 451 is gegoten in de vorm
van een brief aan een `amice' en isgedateerd 19 januari 186.4
M. betoogt hierin dat er zeer veel ontbreekt
aan het welzijn van het yolk: aan de `zedelyken', de
`verstandelyken' en aan de `stoffelyken' toestand.
Hi' verdeelt zijn betoog dan ook in deze drie onderdelen en behandelt achtereenvolgens de morele, intellectuele en materiele tekortkomingen. Deze
tekortkomingen zijn `voor een groot deel [...] toe te
schryven aan verkeerdheden in de Staatsinrichting',
luidt zijn tweede stelling. 'Welk nut heeft het Volk
getrokken van de Franse revolutie, als de plaats der
ci-devants overal wordt ingenomen door ander ca-

Weller, personage uit "De Bruid daarboven. Deze onlangs uit Indie teruggkeerde oud-generaal treedt op
als dens ex machina: hi'j onthult de ware toedracht.

naille?'

(vw iii,p.

89). 'Ik erken dat de lamzalige on-

derdanigheid van middelstand en armen my meer
stuit dan de trots der anderen'

(vw iii, p. 89-9o;

"standsverschillen).

Welsprekendheid, Dit onderwerp wordt door m. onder meer behandeld in zijn derde bundel Ideeen (Idee
703, Idee 761-766, v w IV, p. 427-435 resp. p. 486-492;
"voordrachten). In Over Specialiteiten schrijft hi':
`De specialiteit van mooipraten, publiek-spreken, oratorisch talent, welsprekendheid - de frequentste onder alle specialiteiten - is een ware ziekte, een
besmetting, een pest die uitgeroeid behoort te wor-

Degodsdienst speelt in de maatschappij 'een ellen-

(vw III, p. 93). Hoe meer inrichtingen
liefdadigheid, hoe lager de algemene welvaart
en zedelijkheid "liefdadigheid.
Voor het laatste onderdeel, de materiele toestand,
maakt hi' gebruik van Les Ouvriers Europlens van de
Franse auteur "LePlay, waarna hi' ingaat op de situatie in eigen land:
die hoofdrol'.
van

den, een vloek dien men bezweren moet. (...) Welspre-

`Wy beklagen hier den werkman, niet omdat-i versto-

kendheid in den zin dien men gewoonlyk aan dit

ken is van Oosterse pracht, van Paryse verfyning... 't is

vlees te doen, om vlees dat in zyn weiden

woord hecht, behoort tehuis op den kansel. Het op-

hier om

dringen van ongerymdheden kan niet gelukken zon-

groeit. Vlees van de runderen die hy ziet grazen, die

der zekerf/ux

de bouche dat we aan goochelaars,

geestelyken en biologen moesten overlaten. By het
nuchter behandelen van zaken - en dit is zowel voor
de balie als op de volkstribune een vereiste - komt het
aan op de zaken-zelf, en niet op de manier waarop
deze of gene praatspecialiteit die zaken weet voor te
stellen. De aangevoerdefeiten behoren wel te spreken,
en kunnen dan de welsprekendheid van den rhetor

hy loeien hoort in 't veld. Vlees, dat-i ziet te koop hangen in de winkels der slachters. Vlees, dat-i ziet wegvoeren naar Engeland... Vlees, dat hy overal ziet of

zyn tafel, behalve op zyn schotel, behalve in zyn maag.' (vw III, p.114)
De Nederlandse arbeider heeft het in feite slechter
dan een slaaf("slavernij). Als bewijs voor zijn stellingen publiceert hi' de "begroting van een Hollands
waarneemt... behalve op
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Wertheim, Abraham Carel-0832-1897, bankier te
huisgezin van *Klaas Ris, waaraan hi' toevoegt:
`Later hoop ik er meer te publiceren, en ik zal ze den
Amsterdam op het kantoor van zijn oom, het bankiershuis Wertheim en Gompertz, alwaar hi' na zijn
Koning voorleggen, opdat hy wete hoe de arme dromhuwelijk met Gompertz dochter firmant was gewormels gevoed worden, die zo schreeuwen en geestdrifden. Hi' ontwikkelde zich tot een veelzijdig man,
ten, als hy Amsterdam bezoekt. Kan de Koning 't
maecenas en filantroop. Hi' was medeoprichter van
helpen... vraagt ge? Dat beweer ik niet. Maar wel bede Nederlandsch-Indische Handelsbank, de Maatweer ik, dat een koning zulke dingen weten moet, en
schappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen en
dat de ministers behoren weggejaagd te worden, die
van de Stoomvaartmaatschappij Nederland (1870).
hem onkundig laten van den toestand des Volks.' (vw
III, p. 121)
Hi' was tevens een van de leidende figuren van de liberalen te Amsterdam; in 1886 werd hi'j lid van de
De belangen van de armen worden niet vertegenEerste Kamer. Verder was hi'j medeoprichter van
woordigd in de Kamer, stelt hi' verder:
`Hoe zal de mishandelde arme zich doen horen? DiirHet Nederlandsch Toneel en van de Toneelschool,
penningmeester van de Commissie van Bijstand
voor zal ik optreden. En dit schryven is een begin. De
arme wordt niet vertegenwoordigd? Welnu, van hevoor het Woordenboek der Nederlandsche Taal en
stichter van het Burgerziekenhuis.
den af, ben ik de vertegenwoordiger van dien arme.
In 1870-1871 vormde hi' met *Kern, *Quack en "StielDe Regering draagt geen kennis van de behoeften des
Volks? Ik zal haar die behoeften doen kennen.' (vw III,
tjes een Multatuli-Commissie ("Multatuli-Commissie3; zie bijv. brief van Wertheim aan M. d.d. 29
P. 141)
december 1870, vw xiv, p. 290-291).
Het ware te wensen, dat er in buiten Kamer `een
Toen Het Algemeen Handelsblad in 1882 stemming
vlees-arty'
p
opstond, 'die – god bewaar ons! – later
maakte teen
g
het "Huldeblijk
aan Multatuli, schreef
in degeschiedenis den naam zal dragen van kaas- en
Wertheim op a april een ingezonden stuk onder de
broodvolk. Zoals we dat meer zagen gebeuren, en
titel 'De Multatuli-Beweging' (vw xxn, p. 131-133).
zullen ziengebeuren, omdat het lit in den almachtiHierin vermeldt hi'j niet tot de ondertekenaars van
gen aard der dingen.' (vw III, p. 143). Vrije en algemene verkiezingen zijn noodzakelijk om verandering
de circulaire 'ten behoeve der Multatuli-Hulde' te
horen, omdat hi' zich niet kan verenigen 'met de inin de situatie te brengen, afschaffing van het censusvlechting van het staatkundig element in het anders
kiesrecht en kiesrecht voor vrouwen (vw III, p. 144
krachtig, klemmend en waardig betoog'. Toch pro*smeer *troonrede *vaderlandsliefde
testeert hi'j met klem teen
g
het feit dat de waarde
van M. als schrijver door het betreffende artikel ontWenzelbiirger, Carl Theodor-0839-1918, geb. te
kend werd. M. is, aldus schrijft hij, niet verantwoorDelft,publicist. Hi' maakte zich in een Duits tijddelijk voor het een zijn vrienden en bewonderaars
schriftartikel schuldig aan overtreding der Pruisiover hem schrijven. Men moet, aldus be left
sche wet op godslastering. Hi' werd vrijgesproken,
Wertheim, M. nemen 'met zijne eigenschappen en
schrijft M. in Over Specialiteiten (vw v, p. 601).
gebreken, als een dier zeldzame verschijningen op
In de Bloemlezing door Heloize (1876) verscheen van
Wenzelbiirgers hand een Duitse vertaling van een
letterkundig, staatkundig en maatschappelijk gebied, die ons aan de alledagschheid, de middelmafragment uit V orstenschool (p. 36o-365). M. was zeer
tigheid, den sleur der onderlinge bewondering,
ingenomen met deze vertaling en verzocht Wenzelburger ook de rest van het stuk te vertalen. In zijn
onttrekken en ons breedere, hoogere, veelzijdigere
brieven aan Wenzelbiirger levert hi' veel kritiek op
gezichtspunten openen'. In een uitgebreid commentaar hierbij blijft Het Algemeen Handelsblad op zijn
*Stromers vertaling van de Max Havelaar (mei-juli
standpunt staan dat M. een gevaar kan betekenen
1876, vw xviii,I). 347'349 en p. 370-376). C. Vosmaer
nam zijn vertaling ten dele over in De Nederlandsche
voor het yolk in het algemeen en voor de jeugd in
Spectator en prees op 20 januari 1877 de vertaling in
het bijzonder: juist in onzen tijd, nu de kerken verzijn rubriek `Vlugmaren'(vw xviii, p. 6z2).
laten worden, is het dubbel noodig te waken, dat
Wenzelbiirger heeft M. waarschijnlijk in juni 1876
men de jeugd van Holland niet van het spoor leidt,
door haar bewondering te vragen voor wat afkeueen bezoekgebracht. Tijdens M.'s voordrachtentourring verdient'.
nee in februari 1878, ontmoetten zijlkaar
e
te Delft.
Deze ontmoeting beviel M. niet; in een brief aan
Werving van inlandse soldaten, Voor het Indische
Mimi spreekt hi' van de schreeuwer Wenzelbiirger
leer werden met behulp van drank en vrouwen, en
`die me verveelt' (io februari 1878, vw xix, p. 75-77).
zelfs in de speelhuizen bij het dobbelspel inlandse
In de Kifinische Zeitung van 2 maart 1887 publiceerde
soldatengeworven. "Duymaer van Twist verbood
Wenzelbiirger M.'s Nekrolog' (vw XXIV, p. 215-217).
dit bij openbare aanschrijving van 9 apri11852 (cf.
Werner, Herr and Frau-, *Koblenz
vw xiv,. 313-314). Het geheim besluit waarmee
Duymaer van Twist het bestuur opdroeg 'de groote
behoefte aan inlandsche soldaten' door 'de werving
Werther, hoofdpersonage uit Die Leiden des jungen W erthers van "Goethe.
met al de hun ten dienste staande middelen bevor-
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derlijk te zijn' (16 februari 1856, v w XXIV, p. 573)
werd door DD. op 29 februari 1856 terzijde gelegd.
Hi' verklaarde zich niet langer te kunnen verenigen
met de `geoorloofde middelen': 'Als spelen en dobbelen en tot schuld uitlokken een «geoorloofd middel» is, – verklaar ik daartoe niet de hand te willen
leenen.' (nota van DD. bij de missive van 2.6 februari
1856, VW IX, p. 521-522).
In Nog eens: vrye arbeid 487o) vermeldt DD. dat Du ymaer van Twist bij geheim besluit de werving in
1856 weer heeft ingevoerd (vw v, p. 468-469). Een
`oud-officier' weersprak dit in de NRC van 2 januari
1871 (VW XIV, p. 313 - 319). Als bewijS voor D D. ' s ongelijk nam hi' de tekst van Duymaer van Twist uit
1852 op. DD. ' s antwoord werd door die krant niet opgenomen, maar werd op 20 januari 1871 wel door
Het N oorden geplaatst (vw )(Iv, p. 386-389). DD.
schrijft vervolgens verschillende mensen aan met
het doel degeheime herinvoering van de werving
onder de aandacht te brengen (bijv. brief aan
W. Wintgens d.d. 3o november 1871, vw xiv, p. 634).
Zijn pogingen om de nota als bewijs uit het archief
in Lebak te doen lichten, hebbengeen succes (brief
aan jhr. C.A. van Sypesteyn d.d. 13 januari 1871, vw
XIV,. 366 -37o).

Na zijn repliek zweeg de 'oud-officier' verder,
schrijft DD. in een noot uit 1872 bij Idee 534, waarin
hi' opnieuw op deze zaak ingaat (vw III, P. 441-442)Ook in Idee984 (VW VI, p. 221), Idee 998 (vw VI, p.
259-260) en in een noot bij de Max Havelaar (vw 1, p.
355) brengt hi' deze kwestie ter sprake.
Westerbaen,Jacob -9 1599- 167o,

studeerde geneeskunde en vestigde zich in 1623 als arts in Den Haag,
was secretaris van de remonstranten op de Synode
van Dordrecht en auteur van o.a. Minnedichten
(1624). Later vertaalde hi' talrijke, vooral klassieke
teksten. Zijn lofdicht 'Op de Beschryvinge der Graeyen van Holland ende haere Regeeringe' wordt door
M. opgenomen in Idee 1263, en vervolgens afgedaan
als 'Westerbaensgerymel' (vw VII, p. 578 -580).
*P. Brugman

Westerman, Maarten-0775-1852, toneelspeler,
-schrijver en -directeur. Daarnaast was hi' boekhandelaar-uitgever te Amsterdam. Als auteur wordt hi'
door NI.genoemd in de 'Brief aan A.C. Kruseman'
(VW ix, p. 152).

West-Indie, *Saint Martin
Westminster and Foreign Quarterly Review, The-,
Engels tijdschrift dat op i apri11868 een lovende recensie van de En else vertaling van de Max Havelaar
publiceerde (vw xi% p. 739-742). In stijl wordt het
boek vergeleken met werk van Daniel Defoe en Laurence Sterne. De recensent noemt het boek 'far more
convincing in its singular life-like scenes and characters' dan "Beecher-Stowe's Uncle Tom's Cabin. De re-
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censent besluit als volt:
'He may well call himself
g
«Multatuli». But his sub-residentship in Java has
enabled him to add the name of Douwes Dekker to
the very first rank of European novelists and philantropists'.
Tat stuk uit den Westminster review is zeer mooi,
niet waar?' schrijft M. op 22 april 1868 aan Tine (vw
xi', p. 778).

Westra, Pieter-, 1851-1919, boekhouder, vrijdenker en
bewonderaar van M., over wiens werk hi'j onder
meer in Het Schoolblad schreef(15 februari 1876, vw
XVIII,. 268-271). Kritiekloos was zijn bewondering
voor M. echter niet. Op 20 maart 1877 schrijft hi'
hem een brief, waarin hi' hem van leugenachtigheid
beschuldigt. Hi' schrijft verder: 'GU zijt een tijger,
die zijn prooi in een hinderlaag lokt, – liefst tusschen bloemen met bedwelmendengeur – en hem
als dan bespringt. Gij zijt een slang gelijk, die zijn
slachtoffer eerst vergiftigt, dan met uw slijm overdekt om hem daarna te verslinden' (vw xvin,p.
65o). In zijn artikel 'E. Douwes Dekker, gezegd Multatuli, uit zijn geschriften beoordeeld' (ondertekend
met P. R-d., in De Levensbode van november 1877; vw
xvm, 748-762) waarschuwt Westra voor de invloed
van M.'s wereldbeschouwing op de jeugd. Hi'
schrijft ook hier twijfels te hebben bij het waarheidsgehalte van Nt.'s geschriften. ".
H de Raaf reageerde hierop in Het Schoolblad van i januari 1878 (vw
xix ,
p. 27-31), waarop Westra het artikel 'Multatuli
en zijn zeloot' schreef (De Wekker van 9 februari
1878; vw xix, p. 67-71). In 1883 polemiseerde Westra
in De Dageraad (VW XXII, p. 450-454) met *H.C. Muller over M.
In 1883 is Westra een van de initiatiefnemers van
een tentoonstelling van *`Multatuliana' na het Internationaal Vrijdenkerscongres te Amsterdam (VW
XXII, p. 722). Als tweede secretaris van De Dageraad
schreef Westra in het Multatuli-nummer van 15
maart 1887 (vw xix, p. 308-309) een 'Dorps-Idylle',
waarin hi' blijk geeft van zijn bewondering voor M.
Niet zonder trots maakt hi' hier melding van zijn
`kleine briefwisseling' met de grote `Meester'. In
hetzelfde nummer van De Dageraad plaatste hi' ook
– als curiosum – het artikel `De critiek over Multatuli' uit de ' s-Gravenhaagsche Nieuwsbode van 25 augustus 1861 (vw XXIV, p. 316-324). In deze kritiek op de
Minnebrieven wordt, aldus Westra, de mening geuit
`dat in de Minnebrieven een aansporing tot het yolk
voorkomt om horloges te stelen'.

Westra, P.M.-, *Karr, A.
Wet, de-, In Idee in betoogt M. dat de wet veel minder
invloed heeft dan de zeden("vrijheid). Meestal, aldus M. `leers zy ons dat eigenbelang de dryfveer was
van wie die wetten en zeden invoerden of handhaafden' en niet 'het heil van 't menselyk geslacht' (vw
II, p. 335). In Idee 339 schrijft hi' dat de wet ever
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duidelijk moet zijn opdat hi' niet verkeerd begreg
P kan worden (vw II, p. 518), want: 'Is 'teen
schande, dat men middel heeftgevonden, om 't uitle en van de wet te maken tot 'n winstgevend be(Idee 340, VW H, p. 518).
roe ?'Idee

Wetenschappelijkheid, De aanhef van Idee 1065
luidt:
`De lezer zou zich vergissen indien by meende dat de
zielkundige beschouwing van 'n mens-exemplaar,
met gedurige verwyzing naar algemeen-menselyke
hoedanigheden, en in verband met maatschappelyke
toestanden, minder inspanning of gezette studie vereisen zou, dan de arbeid dien men – ten onrechte: by
uitsluiting! – wetenschappelyk noemt. De wetenschappelykheid hangt geenszins of van 't onderwerp, maar
wordt door de wyze van behandeling bepaald.' (vw vi,
p. 686)

Weyer, Peter-, "Jonge Graaf, De
Wibaut, Florentius M.-0859-1936, Nederlands politicus, sinds mei 1885 gehuwd met Mathilde, een zuster van *Marie Berdenis van Berlekom. In 1897 soot
hi' zich aan bij de SDAP, in 1907 werd hi' raadslid,
van 1914 tot 1932 wethouder van Amsterdam en in
1922 lid van de Eerste Kamer. Hi' vertaalde in 1891
F abian's Essays in Socialism in het Nederlands.
Als vereerder van M. woonde hi' in 1887 te Gotha
diens crematie bij, waarvan hi' verslag doet in het artikel `Multatuli's crematie (Een woord van laten
dank)' (De Gids, 1910, II, p. 282-284; VW XXIV, p. 115io8). In zijn in 1936 verschenen Levensbouw. Memoires
geeft hi' een beeld van de invloed van M. op hem en
zijn (leef)tijdgenoten. Een echte `Multatuliaan' is hi'
niet, schrijft hij, wel een root bewonderaar. Hi'
schetst hoe M. voor de jongeren een revolutionair
was die de heilige huisjes omver haalde en hoe men
heil verwachtte van elke nieuwe bundel Ideeen:
`Neen, eengeestelijk leider was Multatuli niet. Maar
hi' was meer. Van hem ging de drang uit tot het beset dat leiding van het leven niet van buiten, maar
van binnen moest komen. Van hemging tot de jongeren de drang uit: maak zelf je leven. Zo is te verklaren dat degrote waardering voor Multatuli
slechts voor een zeer klein deel heeftgelegen bij de
jongeren, die universitaire opleiding hadden genoten. (...) Maar op boekenrekjes van jongelieden, die
buiten hun schoolopleiding of schoolafrichting de
weg gevonden hadden tot eigen ontwikkeling, de
drang voelden tot breder ontwikkeling, stonden de
werken van Multatuli toen dikwijls.' (a.w., p. 117).
Vol ens Wibaut wordt M.'s betekenis voor de emancipatie van de vrouw onderschat (*vrouw, positie
van de). Hi' vertelt verder hoe hi' destijds twee lezingen van M. in Middelburg heeft bijgewoond. Hi'
noemt het uitzonderlijk dat er vier vrouwen bij de
voordracht aanwezig waren (a.w., p. 119), onder wie
Marie Berdenis van Berlekom. Ook op het gebied

van de seksualiteit noemt hi' M. een voorbeeld: 'HU
is opgekomen teen de verachting, die toen algemeen heerste en nog veel voorkomt, ten opzichte
van het volwassen meisje, dat toegeeft aan sexuele
drang. Of zelfs maar durft erkennen, dat die drang
in haar werkt. De opvoeding van het meisje in die
tijd prentte haar in, dat zulk een drang in haar
moest worden onderdrukt als iets laags' (am., P. 74;
*seksuele voorlichting).

Wienecke, Carl Alexander-, zoon van "Abrahamsz,
Sietske Cornelisdr.

Wienecke,Johannes Cornelis-, zoon van "Abrahamsz, Sietske Cornelisdr.

Wieniawski, Henryk-, 1835-1880, in zijn tijd een
zeer beroemd Pools violist en componist. In 1857
gaf hi' een concert in Groningen, waar de studenten
hem na afloop een serenade brachten. De violist
bedankte met het spelen van het *Carnaval de
Venise. In Idee527 (`Max Havelaar aan Multatuli')
wekt zijn spel bij de schrijver maar den gedachte op:
`wat zou die man met z'n snelvingerigheid een carriêre hebbengemaakt als zakkenroller!' (vw in p.
340).

Wiersma,Jan Nannes-0833-1907, vanaf 1862 zendeling in de Minahassa. Hi' vertaalde in 1875 de geschiedenis van "SaIdja en Adinda in het Maleis. In
1892 publiceerde hi' in De Hervorming (p. 149) `Enkele
bladzijden uit mijn levensboek. Herinnering aan
Multatuli', waarin hi' verslag uitbrengt van zijn bezoek in 1861 aan M. te Amsterdam. Zijn geschrift Het
gebed van een geloovi g e. Een antwoord op Multatuli's gebed
van den onwetende was toen netgepubliceerd ("Gebed
van den onwetende). Enkele reels
g
hieruit, die
Wiersma ook in bovengenoemd artikel opnam, luiden:
la, 'k weet het, Heer,/Wij zijn geschapen met een
doel/En niet bij toeval zijn wij daar,/Gij kunt u niet
vermaken met/Het onvolkomene van ons bestaan,/Indien 't zoo waar', zou 't vreeslijk zijn;/Aan wien de
schuld, dat zwakken zwak zijn,/Armen arm en dommen dom?/'t Is uw bestuur, o Heer,/Wij vragen niet
waarom.'
Hetgesprek vlotte niet, schrijft Wiersma, omdat M.
wel naar het waarom vroeg. Hi' ontmoette M. nogmaals op 5 maart 1875 in de schouwburg te Rotterdam, bij de eerste opvoering van Vorstenschool. Tijd
voor eengesprek was er toen echter niet.
In een noot bij de Max Havelaar (noot 130, 1875, vw I,
. 363) schrijft M. onlangs vernomen te hebben dat
P33
Wiersma degeschiedenis van SaIdjah en Adinda in
het Maleis vertaald heeft. Het spijt hem dat hi' hier
nooit een exemplaar van heeft gekregen. Wiersma
vermeldt in 'Over de Vertaling van Adinda in het
Maleisch' (De Hervorming,1892, p. 154) dat hi' M. zijn
vertaling, met een begeleidend schrijven, wN heeft
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gestuurd, maar dat hi' nooit antwoord heeft gekregen.
Wiesbaden, vroegere hoofdstad van het hertogdom
Nassau, met in 1870 ca. 3o.000 inwoners, woonplaats van M. en Mimi vanaf najaar 1870. Vanaf 1 november woonden zij er op de Schillerplatz 4 (mededeling Mimi, vw xiv, p. 218), in het najaar van 1873
verhuisden ze naar de Geisbergerstrasse 12, in 1874
betrokken ze een huis aan de Schwalbacherstrasse
vertrokken
9a ("Bredasche Courant), in oktober 1877
ze naar de Dotzheimerstrasse. Op 5 augustus 1879
vertrokken ze naar Geisenheim, om zich tenslotte in
1880 te Nieder-Ingelheim te vestigen.
Te Wiesbaden schreef M. zijn Millioenen-studien,Nogeens: Vrije Arbeid, Duizend-en-eenige hoofdstukken over
Specialiteiten en de laatste vijf bundels Ideeen. In de ge-

vel van het huis aan de Dotzheimerstrasse werd in
1933 een gedenksteen aangebracht. De spreekster bij
de onthulling was Maria Anderson, echtgenote van
Friedrich Anderson, de zoon van *Marie Anderson.
"Sonneberg *Rambach "AdolfshOhe
(Lit. B. Dongelmans, `Een wandeling met Multatuli', in: Over Multatuli,1988, nr. 2o, p. 5-13; S. Kalff,
`Multatuli's laatste woonplaats (Nieder Ingelheim
en omstreken)', in: De aarde en haar volken,1902, p. 1216)
Willaire, M'sieu, *Meskendorff, H.R.
Willebrord, (Willibrord) 658-739, evangelieprediker
uit En eland werd in 695 de eerste bisschop van
Utrecht, be raven te Echternach en heilig verklaard.
Vol ens een legende uit de achtste eeuw zou Willibrord tot woede van de heidense bevolking, op Walcheren een afgodsbeeld van zijn sokkel hebben
geworpen. M. herinnert hieraan in Idee 705 (vw iv,
P • 435).

Willem 1, 1533-1584, oudste zoon van graaf Willem
van Nassau, d.i. Willem de Zwijger, stadhouder van
Holland en Zeeland onder Philips ii, werd later `vader des vaderlands'genoemd. Onder koning Philips
II was hi' leider van de vrijheidsoorlog van de Nederlanden tegen Spanje. Hi' werd in 1544 erfgenaam
van zijn neef Rene van Chalons, prins van Oranje,
en verwierf daardoor de buitensporige bezittingen
in de Nederlanden en Frankrijk. Karel v stelde als
eis voor zijn toestemming tot aanvaarding van deze
erfenis, dat de 'one Prins van Oranje, tot dan toe in
protestantse geest opgegroeid op Dillenburg, te
Brussel aan het hof van Maria van Hongarije roomskatholiek zou worden opgevoed. Willems latere
streven naar samenwerking tussen calvinisten en katholieken werd nietgewaardeerd en meer en meer
keerden de laatsten zich of van deprins. Willem I
werd degrondlegger van de Nederlandse zelfstandigheid, eenheid en vrijheid. In 1584 werd hi' door
Balthasar Gerards vermoord.

WIESBADEN — WILLEM

In een brief aan Mimi van 28 juli 1863 beweert M.
dat Nederland nook in opstand gekomen zou zijn
als Willem I, `gekrenkt na de dood van Karel v'
(1558), geen fortuin had willen maken en de positie
had willen herwinnen 'die hy door de verheffing
van Philips verloren had':
`Holland is nooit tegen Spanje opgestaan. Duitse soldaten, betaald met Duits geld, geleverd door Duitse
protestantery, kozen Nederland tot strydperk, en in
dien warrelboél is Nederland meégesleept. Waar Hollanders vochten, was 't ter verdediging van steden, en
ter voorkoming der geweldenary die er volgen zou by
intogt van den vyand. (NB de zoogenaamde Spanjaarden waren meestal gehuurde Walen, en veelal ook duitsers door katolieke vorsten, tegen betaling uitgeleend.' (vw xi, p.176)
Velen verkeren nog altijd 'in den waan, dat Willem

de Zwyger zo'n byzondere vader was van een vaderland dat nooit z'n vaderlandgeweest is', schrijft hi'
in Idee513 (vw iii, p. 256). Nooit sprak die `Vader des
Vaderlands' onze taal:
`en zelfs op het laatste ogenblik zyns levens uitte by de
zucht, die door deftige levensbeschryvers is omgewerkt tot de onmogelyke toneelfrase: «mon Dieu,
ayez pitid de moi, et de ce pauvre peuple!» [Fr. mijn
God, heb mededogen met mij, en met dit arme yolk]
in het Frans.' (Pruisen en Nederland, vw iv, p. 18)
In de japanse Gesprekken vraagt*Kami naar de reden
van zijn bijnaam, `De Zwijger'. Het antwoord luidt:

`Om al de schone din en die hy niet gezegd heeft.'
(VW III, p. 12).
Willem HI, 1650-1702, de koning-stadhouder en zoon
van Willem II en Maria Stuart, werd zelf stadhouder
in 1672. Hi' trachtte het land zo snel mogelijk in
staat van verdediging te brengen. Hi' verdreef de
Fransen en nadat in 1688 zijn schoonvader, de katholiekeJacobus II, de wijk had genomen naar Frankrijk, werden hi' en zijn echtgenote, Maria Stuart,
in 1689 als koning en koningin van Groot-Britannic
erkend. Als zodanig was hi' in de Europese politiek

degrote tegenspeler van Lodewijk my.
Willem III had zelfgeen kinderen, zodat zijn neef Johan Willem Friso en koning Frederik i van Pruisen
zijn erfgenamen waren. De latere Willem iv (Willem
Karel Hendrik Friso), zoon van Johan Willem Friso,
werdpas in 17n geboren, maar de erfeniskwestie
was toen nog niet geregeld.
In een noot bij Idee 760 vergelijkt M. Willem III met
de Hertog van Alva. De vergelijking valt gunstig uit
voor de hertog, die een oprecht en overtuigd aanhanger van zijn meningen genoemd worth. Bovendien verliet hi' Nederland niet rijker dan hi'
gekomen was. De `kapiteins-generaal uit het huis
van Oranje' daarentegen werden schatrijk:'Men zie
slechts wat er na den dood van den ellendigen Willem III, tussen den koning van Pruisen en den 'ongen Willem iv te delen viel!' (vw iv, p. 697-698).
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Willem v0748-1806, zoon van stadhouder Willem iv,
van wie hi' op driejarige leeftijd alle waardigheden
erfde. Hi' werd, nadat hi' in 1766 de regering aanvaard had, door depatriotten fel bestreden. In 1787
werd hi' door de Pruisen in zijn macht hersteld. Hi'
ondernamgeen pogingen tot hervorming van het
staatsbestuur, waardoor zelfs deprinsgezinden
steeds lauwer werden in hun liefde voor het Oranjehuis. Toen de Fransen Staats-Brabant bezetten, verliet hi' in 1795 dan ook in alle stilte 's-Gravenhage,
om via Scheveningen naar Engeland uit te wijken.
In i8oi vestigde hi' zich te op het slot Oranienstein
bij Dietz in Nassau, waar hi' van een Engels jaargeld
leefde. In 1806 stierf hi' te Brunswijk.
M. verhaalt in Pruisen en Nederland de `Scheveninger
legende', waarin Willem v droevig terugblikt naar
het verlaten land:
`-Heeft Uwe Hoogheid iets vergeten? zou volgens 't
verhaal de uilige vraag geweest zyn van een der hovelingen...
-Ja. 1k heb vergeten u een een paar dozyn van uw soort
te doen ophangen. Als ik daaraan in-tyds had gedacht,
zou ik niet hier zyn.'
M. vervolgt:
`Ik geloof er niets van. (...) ...de scherpte van het antwoord strookt noch met het karakter van den verj aagden Vorst, noch met den toestand waarin hy zich
beyond. Maar des te groter betekenis heeft de vertelling. Zy leeft, en maakte succes, in de herinnering des
yolks dat Naar dichtte. (...) Waarschynlyk heeft Willem
v nooit zo iets gezegd (och, als hy daartoe in staat ware
geweest, zou hy misschien niet verjaagd zyn geworden) maar het bestaan van 't sprookje verkondigt de
mening des yolks, dat hy 't had moeten zeggen. De bende
die Willem v in 't verderf stortte (by wyze van spreken,
want hy leefde zeer goed in Engeland) was van geheel
andere soort dan de zwerm die ons bederft.' (vw iv, p.
60-61)
Willem 1, 1772-1843, de `koopman-koning', zoon van
stadhouder Willem v. Keerde op 3o november 1813
uit Engeland terug, werd de eerste soevereine vorst
der Nederlanden na de verdrijving der Fransen, en
was vervolgens tot1840 koning. Zijn bewind wekte
in liberaal-burgerlijke kringen grote ontstemming,
waardoor hi' in 1840 afstand deed van de troon. Hi'
overleed te Berlin.
In een brief aan C. Vosmaer constateert M., naar aanleiding van de Levens van "J. van Lennep, dat er maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek sprake is
van achteruitgang:
`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.' (7 december
1873, vw xvi, P . 334)
In Idee io58 gaat hi' na wat *Bilderdijk beweert over

dan nog erfprins Willem Frederik: 't Spreekt vanzelf dat de dichtvuurspranken van onzen integren
poeet terstond Ill 1813 '11 heel anderen we uitspartelden, en de verdiensten van Oranje omdartelden',
nadat deze dichter eerst in de Franse tijd Napoleon
en Koning Lodewijk verheerlijkt had (vw vi, p. 576
e.v.).

Willem 11, 1792-1849, zoon van Willem I, genoot
tijdens zijn ballingschap in Berlin een militaire
opleiding en aanvaardde na de omwenteling van
1813 in 1814 het opperbevel over het le er. Hi'
stond aan het hoofd der troepen bij Quatre-Bras
en hield daar de Franse maarschalk Ney tegen. Verder streed hi' in de slag bij Waterloo, waar hi' gewond raakte. In 183o stond hi' aan het hoofd van
het leer te Brussel, maar hi' kon de Belgische opstand niet bedwingen. In 1840 volgde hi' zijn
vader op. Als koning moest hi' instemmen met de
liberale Grondwetsherziening van 1848. De ophemeling van de dappere daden van deze prins van
Oranje wordt door M. bespot, o.a. in Idee 752-755
(vw iv, p. 471-481) en in *De ze en Gods door Waterloo.
In Idee563 schrijft M. over de Belgische opstand van
1830:
`Het gevloekte ondier was immers, met gods hulp,
door Willem-Theseus van Oranje verslagen, en 'n andere Willem – bygenaamd vader – regeerde over 't
vrye Nederland.' (vw iv, p. 324)
Ook deze Nederlandse koning `stierf in het Frans':
zijn laatste woorden waren `je me sens affaiblir' (Fr.
ik voel me verzwakken; Pruisen en Nederland, vw iv,
P . 18).
In een brief aan G.L. Funke d.d. 29 maart 1872
schrijft M. dat hi' een aardige anekdote gehoord
heeft over een bezoek van depredikant Willem
Broes (1766-1858) aan koning Willem Is. Daarbij zou
zich een scene voorgedaan hebben, die lijkt op de
scene van koning George in het tweede bedrijf van
V orstenschool:
`Op 'n audientie heeft Willem Is den ouden domine
Broes beziggehouden met chakots, en ze opgezet om
de opinie van dien goeien man te vragen. Maar dit vernam ik eerst rid 't schryven van die acte, en juist naar
aanleiding van de kwestie over de maat van charge.
Toch erken ik dat er in die gekheid van Willem II bonhomie lag. En dat is er ook in George.' (vw xv, p. 156157)
Willem iii, 1817-1890, zoon van Willem H en Anna
Pauwlona, sedert 1849 koning der Nederlanden,
hield zich aan deparlementaire regeringsvorm en
liet dus de verantwoordelijkheid voor de regeringsdaden over aan de ministers.
Op hem deed M. een beroep aan het slot van de Max
Havelaar.
`Want aan U draag ik myn boek op, Willem den Derde, Koning, Groothertog, Prins... meer dan Prins,
Groothertog en Koning... KEIZER van het prachtig ryk
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van INSULINDE dat zich daar slingert om den evenaar,
als een gordel van smaragd...
Aan U durf ik met vertrouwen vragen of het uw Keizerlyke wil is: Dat de Havelaars worden bespat door
den modder van Slymeringen en Droogstoppels? en
dat daar-ginds Uw meer dan dertig millioenen onderdanen worden MISHANDELD EN UITGEZOGEN IN UWEN
NAAM?' (VW I, p. 294)
Antwoord kreeg hi' niet, de koning hield zich waarschijnlijk met belangrijker zaken bezig dan `rechtdoen en 't behouden van Insulinde voor Nederland'
aldus schrijft M. in foot 178-179 (VW I, p. 375) uit
1875 bij deze slotwoorden. Hi' verzoekt zijn uitgever G.L. Funke in 1875 een exemplaar van de nieuwe
(vierde) druk aan de koning de sturen, al gelooft hi'
er niet in dat de koning het boek in handen zal krijgen (31 oktober 1875, vw xviii, p. 62). Funke belooft
het zo te regelen dat het boek op een zaterdagavond
verstuurd wordt, zodat de koning het op zondag in
handen kan krijgen. Op die dag is de kans het geringst dat het door iemand kan worden weggemoffeld(1 november 1875, VW xviii, p. 65). Zowel in het
slot van Pruisen en Nederland (vw iv, p. 89-9o) als in
zijn `Brief aan den Koning' (vw v, p. 683; *Brief aan
den Koning 4) roept M. de koning op parlement en
kabinet terzijde te stellen en zelfstandig 'het Nederlandse yolk' voor vreemde overheersing te behoeden
("koning.)
Dat men in hetpersonage koning George uit Vorstenschool eenpersiflage op Willem III meende te zien,
heeft M. steeds bestreden("Vorstenschool). Hi'
schrijft hierover bijv. op 15 maart 1872 aan Funke:
`Dit beduidt geenszins dat ik iets schryf tegen Willem
III. Dat zal ik uitdrukkelyk verklaren. Ik houd hem
voor veel beter dan men meent. Maar by kan niet! Myn
V.S. is in OM opzigt Chr. Scand. [chronique scandaleusek Dat haat ik! 't Is van algemeene strekking. Ik zal
't zeggen.' (vw xv, p. 133)
Een felle ontkenning hiervan vinden we ook in zijn
brief aanJ.N. van Hall van a november 1874 (vw
xviI, Ix 74). OP 14 juli 1876 is hi' aanzienlijk minder
positief over de koning:
`Ik ben zeer ingenomen tegen Willem III, en acht hem
tot het laagste in staat, dus ook tot medewerking aan
den moord der De Witten. Ik begryp niet hoe iemand
de voorbereiding tot het onttroonen van Jakob kan,
zonder afschuw te voelen voor dien intrigant en z'n
hartelooswyf. Jakob was toch haar varier! En dat dekmanteltj e van yver voor 't ware gelooP.' (vw xvm, p.
411)
(Lit. H.H.J. de Leeuwe, `Douwes Dekker, Willem ill
en Koningin Sophie', in: Over Multatuli,1986, nr. 17,
p. 1-27)

Willem de Zwijger, *Willem I (1533-1584)
Willême, De heer C. en Madame-, in 1866 de huisbaas van Tine en de kinderen in Brussel. Van daar
vluchtten zij in maart van dat jaar naar Amsterdam.
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Op 14 augustus 1866 schrijft C. Willême verontwaardid dat hi' M. tot in Amsterdam zal vervolgen om
hem de huurschuld te laten voldoen (vw xi, p. 66o).
Op 8 mei 1876 is er sprake van een refs van Mimi
naar Brussel, `om daar een schuld te regelen van io
jaar oud'. `Dit is een eerlykheid tout court maar
men heeft daar koffers van my, waarin o.a. brieven
enpapieren.', schrijft M. op 8 mei 1876 aan G.L. Funke (VW XVIII, p. 356).
Toch is toen de schuld nog niet afgedaan. In maart
1878 verzoekt M. Mimi haar geld niet ter aflossing
daarvan tegebruiken (6 maart 1878, vw xix, p. 262),
nadat Willême begin februari 1878 opnieuw had verzocht tot betaling (vw xix, p. 56). In februari 1879
wordt melding gemaakt van een regeling tot 'finale
kwyting' (brief aan Mimi d.d. 16 februari 1879, vw
)(ix,p. 685). Pas in het najaar van 188o heeft M. de
schuld, die inmiddels is opgelopen tot f 1600 -, betaald (brief aan. van der Hoeven d.d. 28 september
188o, vw xx,
p. 5o5). De herhaalde aandacht voor
deze zaak in de brieven tussen M. en Mimi heeftgeleid tot de speculatie dat Willeme in het bezit was
van – mogelijk compromitterende – brieven van
Mimi(cf. vw xviii, p. 177-178).

Willemsorde, *Militaire Willemsorde
Willemspark, villa ark te 's-Gravenhage, waarvan
Plein 1813 met het monument van 1863 (het jaar van
de onafhankelijkheidsfeesten) het middelpunt is. Er
woonden in M.'s tijd veel rijk uit Indid teruggekeerde Nederlanders, onder wie M.'s broerJan. Die bewoonde tot zijn vertrek in oktober 1862, een villa
aan de Sophialaan, waar M. in de zomer van dat jaar
enige tijd logeerde en contacten onderhield met
Mimi.

Wilsen, F.C.-,(m. spelt Wilgen) 1813-1889, geb. te Wenen, vertrok in 1842 als korporaal naar Indid en
kwam te werken bij de topografische opneming aan
de Westkust van Sumatra. Daar heeft hi' mogelijk
kennisgemaakt met M. P. van 't Veer, Het leven van
Multatuli,1979, p. 97 en 114). Later werd hi' naar Java
overgeplaatst, hi' werkte vervolgens een viertal jaren aan tekeningen van de basrelidfs van de Borobudur. Hi'j publiceerde enkele artikelen over dit
onderwerp in het Tijdschrift voor Indische Taal-, Landen Volkenkunde. Van 1858 tot 1867 was hi' chef van de
militaire terreinopnemingen en van 1870 tot 1875
hoofd van het tekenbureau der Statistiek. In 1868
ging hi' met ziekteverlof naar Nederland, waar zijn
roman in briefvorm, Lain Dooeloe, lain sakarang, Voorheen en thans, schetsen uit Oost-Indie (2 dln., 1868-1869,
Amsterdam: R.C. Meijer), werd uitgegeven. In dit
boekgeeft Wilsen een uitgebreid beeld van de Indische samenleving. In de 89ste brief schrijft een resident over de Max Havelaar. Deze resident betoogt
dat er onder de honderdJavaanse regenten geen
twee zijn die niet knoeien. Havelaar had er m.a.w.
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zeer onverstandig aan gedaan ontslag te nemen. De
geschiedenis van SaIdjah en Adinda was op Java onmogelijk, schrijft Wilsen verder, omdat men onder
de door en door materialistische Mohammedanen
geen sentimentele voorstellingen omtrent de liefde
kent. In het boek wordt Duymaer van Twist een
`door en door eerlijk man' genoemd (a.w., p. 331-347).
In de Causerieen wordt hi' ten onrechte als `Wilgen'
opgevoerd (vw iv, p. 263). M. citeert daar het ingezonden stuk van C. Van Lier in de NRC van 18 oktober 1869 (vw xm, p. 65o), waarin wel de juiste
spelling wordt gebruikt.
(Lit. R. Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel,1972., p.
189-192 en 584).

Winkler Prins, Antony-0817-1908, predikant te
Veendam, eerste samensteller van de naar hem vernoemde encyclopedie. In zijn 'one jaren werkte hi'
samen met De Hoop Scheffer en Ten Kate mee aan
Braga, een tijdschrift op rijm (december 1842-1844),
waarin veel satirischepodzie-kritiek (o.a. op De Gids)
is opgenomen. Daarop zi ps eels M. in een brief aan
J. Ziircher d.d. 5 januari 1886 (vw XXIII, p. 539). Op
24 maart 1879 woonde Winkler Prins in Veendam
een voordracht van M. bij (brief van D.R. Mansholt
aan H. de Raaf, z maart 1879, vw xix, p. 792). De biograaf van Winkler Prins, H.A. Lunshof, beweert in
Leven zonder demon: een levensschets van Antony Winkler
Prins (Amsterdam, )993, p. 161) dat M. bij Winkler
Prinsgelogeerd heeft.

Winkel, Lammert Allerd te-0809-1868, taalkundig
e, samen met M. de Vries de eerste redacteur van
het *Woordenboek der Nederlandsche taal (1865) en samensteller van de Woordenlijst voor de spelling der N ederlandsche taal (1866; *De Vries).
Op het Congres te Gent in 1867 maakte M. kennis
met hem, waarover hi' op 24 augustus aan C. Busken Huet schrijft:
`0, 0, denk eens welke kennismaking my het innigste

Winkler Prins, Jacob-9 1849-1907, zoon van de voorgaande, dichter. In 1886 stuurde J. Ziircher M. een
bundel sonnetten van Winkler Prins. M. drift er de
spot mee in een brief aan Ziircher (5 886,
januari 1
vw xxin,p. 539). In De Leeswijzer van 15 maart 1887
(vw XXIV, p. 525) plaatste Winkler Prins een 'Ter herinnering aan Multatuli', waarin hi' M. prijst om zijn
satire en oorspronkelijkheid. Hi' schrijft verder:

genoegen heeft gedaan? Dat raadt gy nooit! Ik ben

`En toch, wat al lezers hebben zich aan de geschriften

puur verliefd op Dr te Winkel. Die man is zoo inne-

van Multatuli gewaagd! Ik denk hier hoofdzakelijk

mend vind ik, en ik sprak zoo gaarne met hem, dat ik

aan studenten — die niet druk deden aan college-hou-

om die kennismaking alleen myn heele reis niet be-

den — aan ondermeesters — die niet druk werkten voor

treur (...)' (vw xn, p. 389)

de hoofdakte — aan commisvoyageurs — die druk de-

dagen later schrijft hi' Te Winkel een brief,
waarin hi' benadrukt hoe aan
hem de kennismaking was. In deze brief neemt hi' de op dezelfde dag geschreven brief aan *G.W. Vreede op. Hi'
schrijft Te Winkel verder dat hij, nu hi' hem en De
Vries heeft leren kennen, spijt heeft van zijn schimen op het Woordenboek der Nederlandsche taal, maar
P

Twee

den aan het bezorgen van onsoliede clientele — aan zee
lui — die liever vertoefden aan den vasten wal dan aan
boord! Dergelijke lezers hebben bij deftiger lui de geschriften van Multatuli in een reuk van onheiligheid
gebracht.'

Winneberg-Beilstein, `een der voorouders van m'n

`waarom hebt ge my ook zoo gehinderd met uw taal-

kinderen(...) naar ik meen een Winneberg-Beil-

wetten?' (vw xi',P. 394-398).
Over zijn veelvuldig gebruik van de welluidende
verbindings-n, schrijft M. op lo maart 1878 aan C.

schrijft M. in de Millioenen-studien (vw v, p. 15).
Hi'j speculeert hier op een verbintenis tussen het
Duits adellijk geslacht Von Winneburg and Beilstein
met Tine's familie Van Wijnbergen. Deze `ijdeltuitigen opschik' ontlokte J. van Vloten tot de honende
opmerking dat hiermee een nieuwe `Bilderdijkiaansche eigenheid' van M. was ontdekt (Onkruid onder de
tarwe, Haarlem, 1875, p. 161). H.H.J. de Leeuwe
noemt in zijn 'Studien over Multatuli's Millioenenstudien' (Over Multatuli,1993, nr. 3o, p. 36) enkele familieverbintenissen van de familie Winneburg and
Beilstein en vraagt zich of of M.'s opmerking in de
Millioenen-studi en misschien een reactie was op de titel die *Bilderdijk zich had toegedigend.

Vosmaer:
`Als Te Winkel 't hoort... neen, toch niet. Ik wou zeggen dan komt-i z'n graf uit, maar by zal 't zoo gek niet
vinden by die 't fatsoensverschil tusschen kommies &
Commies, tusschen 'n advocaat en 'n prokureur (of omgekeerd heeft uitgevonden-)' (vw mx,

p. 287).

Winkel, Pierre Guillaume te-0819-1883, vriend van
op het Amsterdamse gymnasium. Vlak voor zijn
vertrek naar Indie, schrijft DD. in het album van Te
Winkel eengroet bij zijn
a
fscheid
'van het tooneel
onzer Amsterdamsche wereld':
`Ook wij hebben hebben een bedrijf van hetgroote
tooneelspel te zamen uitgevoerd en bij mijn vertrek
roep ik U toe: denk gij langer dan eenige dagen aan
DD.

mij, ik zal onze gelukkigen schooltijd nooit verge-

p. 64)
Winkel werd laterpredikant te Winkel (vw viii,
13. 697).
ten.!' (vw viii,

Te

stein',

Winschoten, Op november 1868 hield M. een voordracht te Winschoten. De societeit aldaar liet hem
weten niet meer danf 50,- te kunnen bieden, wat bij
M. tot verontwaardiging leidde:
`De zaak is dus, dat ik niet verdrietig ben om de som,
want in Sneek byv. zou ik nog wel geld willen toegeven als men naar my luisteren wil, bovendienf 5o.
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`Ik ging. En ik vond: 1° Geen hartelykheid, maar vy-

en welke maatregelen er than worden toegepast
om dergelijke misbruiken in den vervolge te voorkomen' (vw x, p. 708). Onder verantwoordelijkheid
van Wintgens als minister van Justitie werd M. op ii
januari 1868 bij koninklijk besluit gratie verleend,
ondanks het afwijzende advies van de rechtbank
(vw xi', p. 619; "klap).
Op 3o november 1871 vormt wederom een redevoering van Wintgens, de aanleiding voor M. om hem te
schrijven. Hi' prijst Wintgens"Philippica' en ver-

andschap en lauwheid. 2° Geen armoede, maar zekere

volt:

(want dat is het cyfer der Winschoter sympathie) is
ruim genoeg. Ik beweer niet, meer te verdienen. Het
zit niet in de

som, maar in de conditie. Ik heb er aan ge-

dacht, te antwoorden: oniet voorf 5o, maar wel voor
niets.» Maar dat mag ik niet, omdat ik schulden heb.'
(brief aan Houwink d.d. 8 november 1868, vw xm, p.
208)

van een dergelijk gezelschap verwacht had, schrijft hij op 15 november:

De ontvangst was zoals hij

bluf van heel deftigefatsoendelykheid tot het misselyke

`Hoe dit zy, ik ben zoo vry U te vragen, of 't U aange-

toe! Om kort te gaan, ik heb def 5o aan arme Winscho-

naam wezen zoude zeer ernstig werk te maken van

ter Joden gegeven.' (brief wsch. aan N. Braunius Oebe-

radicale verandering in den geest die ons regeert, en

rius van ca. 15 november 1868, vw xm, p. 220)

zoo ja, of ik daaraan kan meéhelpen?' (vw xiv, p. 633-

Winschoten vormden de aanleiding tot Idee 608 (vw iv, p. 356-361"Rammelslag).
In een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga d.d. 18
aril 1872 schrijft hij dat te Winschoten, na het voordragen van fragemten uit Vorstenschool, werd `toegejuicht door zoogenaamde republikeinen - die niets
deden dan vloeken enwynzuipen - en met afschuw
bejegend door zoogenaamde koningsgezinden' (vw
xv, p. 186).
Zijn ervaringen te

634)

Wintgens antwoordt dat zijn redevoering geheel tegen Thorbecke gericht was, maar dat die er niet op
heeftgereageerd (3 december 1871, vw )(Iv, p. 635).
In zijn volgende brief schrijft M. hem:
`Nog altyd betreur ik de aftreding van het Ministerie

toen ware
pogen althans,

Heemskerk-Wintgens, Hasselman! Waarlyk
er iets te doen geweest, iets rationeels te

mits, mits — ja, er zyn mitsen die ik niet beoordelen
kan. De Koning had moeten meéhelpen. Ik was in die

geb. te Den Haag, studeerde rechten te Leiden en vestigde zich in 1838 na
zijn promotie in zijn geboorteplaats. Van 1848 tot
1885 was hij vrijwel onafgebroken lid van de Tweede Kamer, van4 januari tot 4 juni 1868 was hij minister vanJustitie in het kabinet Van Zuylen van
Nijevelt. Toen hem door enkele Kamerleden partijdigheid werd verweten, bood hij zijn ontslag aan.
Zijn redevoeringen in de Tweede Kamer werden in.
1866 onder de titel Conservatieve kolonialepolitiek gepubliceerd. In 1870 verscheen van zijn hand De pligt
van Nederlandjegens eigene zelfstandigheid en Java's nationaliteit en in 1886 Politieke nabetrachting.
j
In Over viyen arbeid (geschreven in december 1861anuari 1862) schrijft M. over Wintgens:

Wintgens, Willem-, 1818-1895,

`Ik verklaar overigens my geheel te verenigen met de
opinie van den heer Wintgens, die de vraag deed: of
niet de ergste Droogstoppels de zogenaamde vry-arbeiders waren, wyl ze den javaan meer rechtstreeks
uitzuigen dan hun confraters op de Lauriergracht? Ik
zeg volmondig ja op die vraag. maar ik constateer teyens dat de heer Wintgens, door zyn superlatieven gradus — «of dat niet de

ergste Droogstoppels waren?» —

zich beweegt in den omtrek der paragrafen onzer
schoolboekjes, waar boven stond: «over de trappen

vergelyking» en dat bier dus maar sprake is van wat
meer of min droogstoppelig...' (vw ii, p. 203)
N.a.v. Wintgens' rede in december 1862 in de Tweede Kamer, schrijft M. hem een brief. Er volgde een
briefwisseling, die tot 1873 zou gaan duren. In zijn
eerste brief van- 6 december prijst M. Wintgens'
rede en verzoekt hem de regering te vragen `wat er
gedaan is tot schadeloosstelling der slagtoffers van
degruwelen die ik schetste in den «Max Havelaar»,
van

dagen gereed met een beroep op het yolk, om U een
andere Kamer te bezorgen!' (5 december 1871, vw xiv,
P . 637)
In Idee 1023 beschuldigt M. Wintgens, naar

hij later
in Idee lo5oa (vw VI, p. 446) aangeeft, ten onrechte
vanplagiaat. Wintgens had nl. in een redevoering
de woorden `als Kunstgeen Regeringszaak is, zouden we tot het besluit komen dat Regeren geen
kunst is'gesproken (vw vi, p. 312).
geb. ca. 1814, schoonzoon
van de regent van Lebak, districtshoofd (demang)
van Parang Koedjang. Hi' knevelde de bevolking, lezen we in de Max Havelaar (vw I,p. no, 117, 258, 262
en. DD.' s voorganger "Carolus klaagde regelmatig over zijn gedrag, o.a. in een missive van zo augustus 1855 aan aan de resident van Bantam (vw ix,
P459
459). DD. beschuldigde hem van de vergiftiging
van Carolus. Na een onderzoek naar de knevelarijen
door *Brest van Kempen (verslag 2o september 1856,
vw ix, p. 641-654), werd hij op ii december 1856 ontslagen door gouverneur-generaal Pahud (vw ix, p.
671-674). DD. verkeerde in de veronderstelling dat
Wira Koesoemopas in 186o ontslagen werd (aantekening bij de Max Havelaar, vw I, p. 365).
Zijn conduite-staat is afgedrukt in Frits Jaquet &
Rob Nieuwenhuys, 'De tienduizend buffels van
Max Havelaar', in: Het oog in 't zeil Org. 6, 1988, nr. 1,

Wira Koesoemo, Raden-,

P . 1-9).

Nederlands
letterkundige en patriottisch politicus, in 1795 lid
van het "Comit6 rdvolutionaire, representant van
Holland en lid van het comitd voor de Oost-Indische

Wiselius, Samuel Iperusz.-0769-1845,
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handel. Na in 1804 gepasseerd te zijn voor een benoeming, trok hij zich uit het openbare leven terug.
Na herstel van de Nederlandse onfhankelijkheid in
1813 trad hij weer in de openbaarheid: tot 1840 was
hij directeur van politie te Amsterdam. M. noemt
hem in Idee514 als lid van het Comitd revolutionaire (VW III,. 26o).
Wiskunde, is 'ingenen dele een zogenaamd droog
vak', schrijft M. in Idee 599 (vw iv, p. 35o). In Idee
600 vervolgt hij:
`Het weinig dat ik er van weet, was me steeds een der
rykste en zuiverste bronnen van poezie. Aan de inspanning om waarheid te zoeken op het terrein van
exakte wetenschap, heb ik de heerlykste ogenblikken
van m'n leven te danken, en de kracht die my tot nog
toe staande hield. Ik noem niemand een dichter, die
dit niet begrypt. Men versta my wel. Ik beweer niet
dat de beoefening der wiskunde iemand tot poeet
maakt - in hogen zin altyd. Verzenmaken heeft hiermee niets, totaal niets uit te staan - ik beweer dat een
dichter poezie vindt in wiskunde, en van de beste soort!
Eigenlyke mathematici - vakmensen - zyn zelden
dichters, en dit hebben ze gemeen met de vele anderen die zich gewoonlyk niet aan wiskunde te buiten
gaan.' (vw iv, p. 350)
In Idee532 schrijft hij zich te hebben beziggehouden met `wiskunstige waarheden (...) over de eigenschappen der dusgenoemd-identieke vergelykingen
en der kwadraatgetallen'. Hi' heeft `middel gevonden om bekende waarheden helderder voor te stellen'. Graag zou hij zich belast zien met het onderricht in mathesis en algebra, maar het ontbreekt
hem aan loisir (vw HI, p. 360-361). Uit de periode
waarin dit Idee werdgeschreven, nl. eind 1864 - beg in 1865, is een brief van M. aan Mimi bewaard ,
waarin een soort geometrische benaderingswijze
voor de bepaling van wortels wordt gegeven (september 1864, vw xxiv, p. 609-611). Ook in het memoriaal(ca. 1870; vw XXIV, p. 730-734) zijn, om even
door meerdere onduidelijke wiskundige aantekeningen, kwadraat- en wortelberekingen te vinden.
*Pythagoras
Witsen Geysbeek, Pieter G.-0774-1833, boekverkoP en letterkundige te Amsterdam. Hi' schreef o.a.
puntdichten en een rijmwoordenboek (1829).
*Fokke Simonsz
Witt, Johan de-9 1625-1672, pensionaris van Dordrecht(1650), raadpensionaris van Holland (1653),
aanhanger van de Staatsgezinde partij, tegenstander van het stadhouderschap van Oranje. Samen
met zijn broer Cornelis werd hij op 20 augustus
1672 na de inval van Lodewijk )(Iv, door de Haase
Oranjeklanten vermoord bij de Gevangenpoort.
Na lezing van de Historische Schetsen van de staatsman *Thorbecke, waarin een artikel uit 1835 van mr.
Simons over De Witt is opgenomen, vraagt M. zich

of of er in het leven van De Witt wel teschryvenswaardige daden' voorkomen Nee 452, VW In, P158).
Witte Societeit, eig. Nieuwe of Litteraire Societas 'De
Witte' aan het Plein te 's-Gravenhage, opgericht in
i8o2. In de negentiende eeuw algemeen bekend als
een herenclub voor de `beschaafde standen', on eacht de aangehangen politieke of godsdienstige beginselen. Tot verbazing en verontwaardiging van
M. werd *Gibson ergeintroduceerd en toegelaten
(noot bij Nog eens vrye arbeid, vw v, P- 475-476). In
Idee452 wordt de societeit terloops vermeld (vw iii,
P. 159)Witte van Haemstede, ca. 1280-1321, buitenechtelijke zoon van Floris v en Anna van Heusden. Hi'
kreeg van zijn halfbroer, graaf Jan 1 van Holland, de
heerlijkheid Haemstede in leen. M. suggereert in
Idee 1055a dat Floris v liever `zyn onechte zoon Witte' als opvolger had dan 'zn
' grafelyke spruit jan',
die `geheel verengelst was' (vw vi, P- 543-544).
Wittenburg, "Kattenburg
Wolff en Deken, nl. Betje Wolff (geb. Bekker, 17381804) en Aagje Deken (1741-1804), de auteurs van de
romans in brieven De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (1782), Willem Leev end (1784-1785) en Cornelia
Wildschut (1793-1796). In 1787-1789 publiceerden zij
Brieven aan Abraham Blankaart (*Blankaart).
Na het overlijden van Bete Wolffs man, predikant
te Beemster, trok Aagje Deken bij haar in. Aanvankelijk woonden ze in de Beemster in De Rijp, in 1781
verhuisden ze naar Beverwijk, waar zij het buiten
Lommerlust betrokken. Na de intocht van het Pruisische leger weken ze uit naar Frankrijk; in 1797 vestigden ze zich in Den Haag.
`Toen ik in de Beemster logeerde by de juffrouwen
Wolff en Deken,' schrijft Fancy aan Tine in de Minnebrieven, 'waren de mensen nog dommer dan uw
zeer, zeer domme Max' (vw II,. 57).
In den van zijn verlovingsbrieven aan Tine citeert
M. uit een werk van Wolff en Deken: 'Vele minnaars,
mangeworden zijnde, nemen niet eens de moeite
hunnegebreken te verbergen'. Hi' vervolgt:
`Ik had echter te veel achting voor de verstandige
deugdzame schrijfsters 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. (...) Wanneer men dit nu toepast op het
huwelijk zoude men voor het aangaan daarvan degebreken moeten toonen en later, als de waren geleverd
zijn zoude het pligt wezen zich zoo goed mogelijk
voor te doen.' (17 december 1845, vw vm, p. 586)
De stof voor Sara Burgerhart ontleenden de schrijf-

sters aan het maatschappelijk leven van hun tijd;
het verhaal speelt zich of in de Amsterdamse koopmanswereld. Het boek is eentypisch produkt van de
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Verlichting met haar rationalistisch-pedagogische
tendensen.
In de Minnebrieven vergelijkt Fancy zich met Sara
Burgerhart (vw II, p. 57). M. rekent dit boek samen
met Wolff en Dekens roman Willem Leevend tot de
"«Verstand- en Hart-» litteratuur. In Idee 1237 gebruikt hi Sara Burgerhart als bewijsvoering voor de
invloed `dien de nauwe onderlinge aanraking met
buurtgenoten uitoefenden op meningen, zeden en
ontwikkeling':

spelling van de nederlandse taal' (vw iii, p. 557).
De Nederlandse literatuur had een hoe vlucht genomen, vertelt `de Markies' in de Causerieen (1869),
`hetgeen voornamelyk te danken was aan De Vries
en Te Winkel die een woordenboek schreven vol
diepe gedachten' (vw iv, p. 165). Verderop in de
Causerieen wordt dit woordenboek vergeleken met
ivoor, `waaruit zeker door ons nageslacht niet het
geringste hemdeknoopje zal kunnen gedraaid worden'(vw iv, p. 230).

`Men lette slechts op de rol die in de Sara Burgerhart
wordtgespeeld door 't geding: Warmoesstraat versus
Keizersgracht. Het is mogelyk dat de juffrouwen
Wolff en Deken hierin enigszins anachroniseerden, en
voor

heden namen wat reeds in haar tyd nagenoeggister

was, doch dat 'n dusdanig mededingerschap bestaan
heeft, kan men voor zeker houden.' (vw VII, P . 455)

In een brief aan C. Busken Huet d.d.4 september
1866 schrijft M. dat hi' Sara Burgerhart `anders
graag lyden mag', maar dat de `plompe moraal' van
het boek hem ergert (vw xi, p. 678). In een noot bij
Idee 1078 citeert hi' enkele reels uit Cornelia Wildschut. De portrettering van de z.i. bijzonder geslaagde karaktertekening van Cornelia's moeder, schrijft
hi' op het conto van Aagje Deken, waarna hi' zich
verbaasd afvraagt 'Hoe iemand die in staat bleek,
(litportret te leveren, haar naam kon lenen tot
meestempelen van 't gehele werk, is my 'n raadsel!
Aagje, Aagje, waarom niet op eigen wieken gedreven?' (VW VI, p. 753). *humor

Woordgeslacht, In de Minnebrieven wijst M. het
woordgeslacht van de hand als iets dat in werkelijkheid niet bestaat of zou niet moeten bestaan:
la, ze zouden dien helen mannelyken en vrouwelyken winkel, die tot niets client, aan een kant doen – en dat
doe ik voortaan – om te luisteren: hoe men spreekt, in
plaats van te zien: hoe men goed schryft...' (vw ii, p.119)
Dit onderwerp behandelt hi' verder in de Ideeen
(bijv. Idee 4o, vw II, p. 317) en in de Divagatien (vw v,
P. 375-376).

Woudrichem van Vliet, Leonard-, *Vliet (van
Woudrichem), L. van

Wouter, d.i. E.W. Bernhold, geb. 25 januari 1876 te

De moderne theologen ("moderne theologie), zoals
ds. *Me boom trachten de wonderen in de bijbel natuurkundig te verklaren, schrijft hi' in Idee 140. M.
keurt dit ten zeerste af:
Vie nietgelooft dat er wonderen geschied zyn, zó als

Sulzheim in Beieren als Eduard Bermann, buitenechtelijk kind van de weduwe Adelheide K. von
"Gugel-Bermann. Op 9 maart 1876 werd hi' door
zijn vader 'Herr Hauptman Eduard Bernhold' officidel erkend.
Op 13 maart 1878 ontvangt M. in Leeuwarden, waar
hi' bij Vitus Bruinsma logeert i.v.m. zijn voordrachten, het bericht dat Mimi een kind heeft aangenomen. Hi'j telegrafeert haar terstond: `Behalte das
Kind in Gottes Namen'(vw xix, p. 310). Hoewel hi'
aanvankelijk zijn bedenkingen heeft, is hi' snel zeer
enthousiast over `Wouter' zoals Mimi de jongen inmiddelsgedoopt heeft. Zo schrijft hi' op 18 juni
1883 J.M. Haspels onder meer:

ze beschreven worden, houdt hen die ze beschreven,

`de kleine Wouter(nu 7 1/0 jaar) brengt ons veel geluk

Wonderen, In de Woutergeschiedenis schrijft M.:
`De .Heer» doet geen wonderen dan... op zeer groten
afstand en... heel lang geleden. Dit is elk rechtschapen
Protestant bekend.' (Idee 1169, vw vu, p. 210)

voor leugenaars. Maar wie de wonderen

natuurkundig

aan. Hi' is inderdaad 'n aardige jongen. Dat de noodi-

verklaart, verlaagt den wonderdoener zelf tot 'n kwakzal-

ge dosis ondeugendheid niet ontbreekt, spreekt van-

ver, die misbruik maakt van z'n meerdere kennis der

zelf. Dat hoort er by. Zooveel mogelyk geven wy M en

moet

natuurwetten, om «boeren, burgers en buitenlui» te

ik hem onderwys in huis, maar 2 maal in de week

foppen.' (vw II, p. 376)

hy een duitschen meester hebben, omdat we hem an-

*Renan *Lourdes

ders naar de school zenden moeten. (leerplicht!) (...)
Aan den anderen kant is 't zeker nietgoed voor 'n

Woorden, en niet ideeen regeren de wereld, betoogt
M. Idee 88 (vw II, p. 329). In de Japanse Gesprekken
(vw iii, p. 24) haalt hi' dit Idee aan. "Idee

Woordenboek der Nederlandsche Taal, In 1865
werd door een commissie onder redactie van "M. de
Vries en *L.A. te Winkel, een begin gemaakt met dit
woordenboek, waarbij men streefde naar volledigheid. Thans wordt nog steeds gewerkt aan de voltooiing ervan. M. spreekt in De zegen Gods door
Waterloo 4865) van het `nieuwe Evangelie voor de

kind, geen wryving met andere kinderen te hebben.
Hy loopt gevaar, te veel optegroeien als moeders kindXII,
je.' (vw p.
X 629-630)

Wouter is later naar Indie vertrokken (Semarang,
Java); hi' overleefde de bezetting, maar overleed in
augustus 1945 aan de gevolgen van mishandeling
door republikeinse Indonesiers.
(Lit. W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, 2e
druk 1987, p. 233-236)

Woutergeschiedenis, een vertelling van M. waarin
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Wouter(Woutertje) Pieterse hoofdpersonage is. M.

"Femke, leest "Glorioso, levert voor Meester "Penne-

was met dit verhaal, dat oorspronkelijk 'Fancy' geti-

wip en anderen onthutsende gedichten ("Rovers-

teld zou worden, reeds in 1860 – dus kort na de vol-

lied), ontmoet "Juffrouw La ps, breng t"Juffrouw Pie-

tooiing van de

Max Havelaar – te Brussel begonnen

terse tot wanhoop, loot in de val van de "Halleman-

(cf. vw x,p. an, 218-221). Van voortzetting kwam

netjes d.z.b.f.w., gaat in de handel bij de heren

voorlopig niets, de kopij bleef in portefeuille en

"Ouwetyd & Kopperlith en ervaart de hem vreemde

werdpas twee jaa
r later verwerkt in de

*Ideeen.

wereld van de familie *Holsma en de "naast-by-lig-

Het verhaal lie p als een feuilleton door verschillende afleveringen van de

Ideeen en werd pas in 1890

door Mimi afzonderlijk uitgegeven onder de titel

gende plicht.
In een noot(1872) bij het begin van de Wouter e-

De

schiedenis schrijft M. dat zijn voornemen was in 'de

geschiedenis van W outertje Pieterse. De hoofdstukken lo-

«Wouter» een schets tegeven van den std tussen

P vaak door in verschillende Ideeen en zijn van de

laag en hoog, tussen zielenadel en ploertery. Wou-

andere Ideeen onderscheiden door een veelal uitvoe-

ter is een nieuwe – en betere! – Faust, een Don

rig opschrift. In de eerste twee bundels

(1862-1865)

komt degeschiedenis regelmatig terug, in de vijfde,

Quichot naar den geese. In

1879 voegt hi' hier in een

noot aan toe dat 'De door sommigen geopperde me-

myn biografie we-

zesde en zevende bundel(1873-1877) neemt het ver-

ning dat de Wouter-geschiedenis

haal de meeste ruimte in. Degeschiedenis is onvol-

zen zou, (...) bespottelyk van ongerymdheid [is].'

tooidgebleven, aangezien

M. na 1877 geen nieuw

werk meer voortbracht.

(VW II,p. 715).
Tochgaf hi' zelf aan dat hi' meer dan eens gebruik

Degeschiedenis wordt ingeleid in Idee 361, waarin

maakte van zijn eigen belevenissen, en bewust de

M. uitvaart teen de god van zijn jeugd. Aan het

handeling ca.

begin en aan het eind van dit Idee roept hi' uit `Wat

plaatst (brief aan Mimi d.d. 21 augustus 1864, vw xi,

podzie, myn God, opdat ik niet verga van walging,

p. 368). In zijn memoriaal van september-oktober

523):
`Gy zoudt uw armen niet zo vadsig kruisen, als ging 't
heelal, uw maaksel, u niet aan? Ge zyt daar niet, nietwaar? A Is gy daar waart, ge zoudt van tyd tot tyd uw
vuist verheffen, en die dondrend neerslaan op 't verrot
gebouw, dat zich een maatschappy noemt hier beneden. (...) ik werk, en sloof, en tob, met weinig kracht,
en in uw traagheid ligt 'n almacht braak! Dat is toch
jammer van zo'n almacht, vindt ge niet? (...) Maar
toch, al zaagt ge `r niet beminlyk uit, toch voelde ik
eerbied, vrees, of wat het zy... iets voelde ik, toen de baker my berispte, omdat ik vroeg of ze u gekend had
zonder baard, en ofgy jong geweest waart als een ander? Dat was verboden vragen, zei me 't mens, en 'k
zou verdoemd zyn, als ik 't weer vroeg, dacht ze.' (vw
II, p. 523-524)
Het Idee eindigt met `Lieve Fancy, wilt ge my een

over zoveel walglyks 6m my!' (vw ii, p.

sprookje v6Orzeggen?', waarna het eerste opschrift
volt:
g

`CHRoNoLoGiscH-archaelogisch onderzoek naar den
oorsprong dezer geschiedenis, en van den naam der
Hartenstraat. Over Podzie in 'n stad wier naam uitgaat
op dam. Ongeneeslyke liefde, en vlechten van vals
haar. De held van deze historie verdedigd tegen 't vermoeden van misdaad. Apotheose van Glorioso. 't Gevaar van den roem, en de veiligheid van 't bovenste
plankje. De geduldige Kat van vader *Van Alphen, die
nooit zoveel geduld nodig had – ik meen de Kat – als
de kinderen die z'n versj es moesten leren – de verses
van Van Alphen, meen ik – en als martelaars van de ouderlyke ydelheid, die ze moesten aanhoren.'(vw ii, p.
525)
In dezegeschiedenis schetst M. de ontwikkeling van

5o jaar eerder dan zijn eigen jeugd

1852 staan bijv. in de list van tijdens het verlof te bezoekenpersonen, de namen Strootman, Gilkens en
Stijntje genoemd. P. van 't Veer noemt de namen
van depersonages Schlossmann, Wilkens en Sientje
uit de Woutertje te veel gelijkend om toeval te zijn
(Het leven van Multatuli, 1979, p. 18 en p. 442).
In een brief aan G.L. Funke d.d. 14 juli 1873 schrijft
rvt•:
`Myn program van Wouter was precies wat Lamartine
zei op blz. 207-210 van z'n HeloIse & Abelard uitgaaf
1864 Michel Levy fthes. Ik (Mimi) vond diepassage n
paar maanden geleden, en wy waren beiden verbaasd
(...) Mocht ik sterven,publiceer gy dan die bladzyden
en getuig dat ik ze eerst voor 'n paar maanden onder
de oogen kreeg toen ik iets opzocht over Heldise. Ook
vond ik t niet, maar Mimi. En zy, m'n program kennende was er verbaasd van. Hy zegt letterlyk wat ik in
m'n gemoed had!' (vw xvi,. 93)
De passage bevindt zich in de studie over Milton:
`Ails de dichters van de toekomst een heldendicht
willen maken, dan moet dat zijn de geschiedenis
van 't menselijk hart. Een root gedicht, dat bij de
wieg begint en bij 't graf eindigt, dat loo pt langs alle
lotswisselingen, dan eens gelukkig en dan weer ellendig, van een gewoon mensenleven, (...)'.
Op 16 september 1876 schrijft hi' zijn uit ever over
de `stagnatie in Wouter' en let de schuld daarvoor
bij de 'V. Vlotens, en by de wys waarop de pogingen
van derzulken by 't publiek worden opgenomen. Ze
hebben m'n indrukken bedorven' (vw xvill, P . 454;
"J. van Vloten). Kort daarna schrijft hi' Idee 1252,
waarin hi' zijn verachting voor het publiek uit. Hi'
verklaart 'de keus te hebben tussen sterven en

de kleine Wouter die met zijn gevoelige en dichter-

sprookjes-vertellen, sprookjes die toch niet begre-

like geest voortdurend in botsing komt met zijn

P worden.. welaan ik zal voortgaan. (...) Ik herhaal

klein-burgerlijke omgeving. Wouter droomt van

uitdrukkelyk dat ik de

Woutergeschiedenis –

of wat
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er dan verder volgen ma — alleen voortzet uit armoed.'(vw vii, p. o6).
De Woutergeschiedenis is later op onderling verschillende wijze opnieuw uit de Ideeen verzameld
doorJ. van den Bergh van Eysinga-Elias (192o), N.A.
Donkersloot(1938), G. Stuiveling (1950), H.A. Ett
(1958) en Marijke Stapert-Eggen (1979). Er zijn drie
Duitse vertalingen verschenen: in 1901 (tweemaal:
door "Mischke en "Spohr), in 1955 door H. Bruck.
Een Amerikaanse vertaling verscheen in 1904. Verder verschenen er vertalingen in het Hongaars
(1964), Slowaaks (1954) en Tsjechisch (1953).

Wurttemberg, zal 'de Hollandse schuld niet betalen,
onderpretext dat de Nederlandse Koningin in dat
land geboren is' schrijft M. in Pruisen en Nederland
(vw iv, p.17). Sophia Frederica Mathilda van Wiirttemberg was de dochter van koning Wilhelm i van
Wiirtemberg en was gehuwd met koning Willem iii.

heid van dit boek 'over hetgeheel' ten voile kan beamen. Van Wicks brochure werd beantwoord door
S.E.W. Roorda van Eysinga in diens Eene ontleding
van `Onze Koloniale Staatkunde' (Amsterdam, 1865).

Wijkerbrug, De-, uitspanning aan de Vliet onder
Voorburg. In februari 1853 bezocht DD. tijdens zijn
verlof samen met "Johannes Bosscha jr. en "Eduard
Kerkhoven deze uitspanning, nadat zij in Leiden
een feest in de studentensocieteit bijgewoond hadden (brief aan Tine d.d. ii februari 1853, vw Ix, p.
3 02).

Wijnbergen, Carel F.J.P., baron van-0796-1829, vader van Tine("Everdina Huberta van Wijnbergen),
officier, trouwde met Maria Arnolda Fischer(17981823). Hi' streed, evenals zijn vader in de slag bij Waterloo(18 juni 1815). Hi'eg
kredrie dochters:
Everdina Huberta, "Henriette Marie en "Sophia
Louise. In de Max Havelaar schrijft M. over hem:

Wijck, jhr. Carel van der-, *Ambarawa

`Aandoenlyk was het, de brieven te lezen van haar

Wijck, jhr. Herman Constantin van der-, 1815-

die als luitenant by dat corps in dezelfde charge een sa-

[Tine's] vader – toen een jongeling van achttien fare,

1889, vanaf1836 Indisch ambtenaar, klom op tot resident van Soerabaja en eindigde zijn carriêre als lid
van de Raad van Indie. Hi' schreef in 1865 het vlugschrift Onze Koloniale staatkunde, `een beroep op het
Nederlandse yolk'('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff). Eenpassage uit dit werk wordt door M. overgenomen in Idee 540, waarbij hi' vraagt of Havelaar
nietgeschrapt moet worden 'van de lane lyst der
veroordeelden'. Het citaat luidt:
`Heeft de stryd op koloniaal gebied, wel bezien, niet

de meeste

overeenkomst met dien van rovers, die het

over de verdeling van den buit niet eens kunnen worden? En wie zyn hier de schuldigen? Het gehele Nederlandse Volk, staatslieden en volksvertegenwoordigers,
behouders en liberalen – zy mogen in de oppositie of
in 't bewindgeweest zyn – kooplieden en belastingschuldigen, vromen en onvromen, ik die deze regelen
schryf, en gy die ze leest (zo ge Nederlander zyt) wy allen hebben ons deel in die schuld...' (vw in, p. 379)

Van der Wick
verklaart in dit schotschrift niet tot
J
partij te behoren. Hi' vreest binnen afeen be
zienbare tijd een revolutie op Java, veroorzaakt door
het "batig saldo. Om deze revolutie te voorkomen,
raadt hij de instelling aan van een wetgevende raad,
die de gouverneur-generaal dagelijks kan raadplegen. Hi' noemt de toestand gevaarlijk en herinnert
aan de klewangwettende krijgszangen (Max Havelaar, vw I, p. 294) en de huiveringwekkende `Vloekzang' ("Laatste dag). Hi' ziet een oplossing in:
individueelgrondbezit, intrekking van de gouvernements-cultuur, belasting in geld, afschaffing der
herendiensten, afschaffing van de opiumpacht, verho in van de bezoldiging der inlandse hoofden.
De tijd voor de afschaffing van de rottingslagen
ac htte hij, evenals M. nog niet gekomen ("Escobarse
huichelary). M. schrijft in Idee 54o dat hi' de waar-

belhouw op het hoofd bekwam, aan welks gevolgen
hy acht jaren jaren later krankzinnig sterven zou –
brieven aan zyn moeder, waarin by zich beklaagde
hoe hy vruchteloos op het slagveld naar het lyk zyns
vaders had gezocht.' (vw I, p. loo-loi)

Wijnbergen, Everdina van-, *tantes
Wijnbergen, Everdina Huberta (baronesse) van-,
Tine ) 1819-1874, eerste vrouw van DD., van wie zij
(
twee kinderen kreeg: Pieter Jan Constant Eduard
("Edu, 1 januari 1854, Amsterdam) en Elisabeth Agnes Everdine("Nonnie, 1 juni 1857, Soerabaja). Tine
werdgeboren op 27 september 1819 te Antwerpen
als dochter van C.F.j.P. van Wijnbergen en M.A. Fischer (over de familie van Tine: vw viii, p. 459 e.v.;
p. 462-463; geboorte-acte: vw
kwartierstaat: vw yin ,
VIII,p. 464). Zij had twee zusters, genaamd "Henrietta Marie en "Sophia Louise. De adellijke titel van
Tine en haar zusters is niet officieelgeregistreerd.
Enkele dagen na de geboorte van Sophia overleed
hun moeder. Na de dood van hun vader in 1829 werden de meisjes opgevoed door hun grootmoeder,
Everdina van Wijnbergen-Kleijnhoff en haar twee
ongehuwd gebleven dochters, Everdina en Wilhelmina Carolina van Wijnbergen te Wageningen (*tantes). De familie was niet rijk. Op haar vijftiende jaar,
in 1834, werd Tine bij Mej. Scheffer, kostschoolhouderes te Hasselt(Overijssel), geplaatst, waar ze voor
haar hulp gratis onderdak en onderwijs zou ontvangen (J. Pee, Multatuli en de zijnen,1937 , p. 65; P. van 't
Veer, Het leven van Multatuli,1979, p. 174). Tine beschreef deze jaren later in een brief aan DD. als de
`beproevingsjaren' (cf. brief van DD. aan Tine d.d. 2.42.7 oktober 1845, vw viii, p. 507). Zij bleef er tot zij
met haar zuster in 1837 werd opgenomen in het ge-
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zin van haar neef en voogd "Jan Pieter van der

steun van Potgieter. In 1873 verhuist ze naar Vene-

Hucht. Met hem ,
zijn vrouw en acht kinderen en

tie, waar Edu in dienst wasgetreden bij Blumenthal

hun zwager C. Pen met vrouw en drie kinderen, ver-

& Co. Op 13 september 1874 overlijdt zij te Venetie

trokken zij in 1845 naar Java, waar Van der Hucht

(vw xvi, p. 7n-715). Edu vraagt zijn vader om geld

f 20,- stuurt en

een deel van het theeland "Parakan Salakging ex-

voor de begrafenis,waarop deze hem

p
loiteren. Zijn
roer,
b "Willem van der Hucht, had

ook "G.L. Funke, *C. Vosmaer, *Mina Kriiseman en

zich hier al in 1843 gevestigd en hij was het, die DD.

"S.E.W. Roorda van Eysinga vraagt ook geld te zen-

verzocht om de zusters Wijnbergen in Batavia of te

den. Tot het laatst toegetuigen Tine's brieven aan

halen en naar de Preanger te begeleiden. Op 26 se

haar man (en anderen) vangrote liefde voor hem.

tember 1845 verlooft Tine zich met DD. ("verlovings-

Op 18 januari 1874 schrijft zij nog aan Potgieter:

veel veel geleden, maar
nog kan ik mij dik-

tijd) en op to apri11846 wordt het huwelijk

la waarde heer Potgieter ik heb

voltrokken (vw viii,p. 674-675; "huwelijk).

ik heb ook zeer veel geluk gehad en

Na degebeurtenissen in *Lebak in 1856, verbleef zij

wijls niet begrijpen hoe ik melancolieke buijen heb-

eerst bij haar zwager Jan Douwes Dekker te Rem-

ben kan als ik mijne kinderen aanzie. en inweerwil

bang. Over haar laatste tijd op Java ontbreken de ge-

van

gevens. In mei 1859 kwam zij met de kinderen naar

nige niets beduidende levens van sommige menschen.

alles zou ik nog niet willen ruilen met die eentoo-

Europa, waar zijni Luik haar man weer ontmoette.

en dat ik heb kunnen doen wat ik gedaan heb, dat ik

Ze verbleven tijdelijk in *Vise, tot zij in augustus

de moed behouden heb, 0! dat alles heb ik aan Dekker

daar werden weggestuurd ("JJ
..A. de Chateleux).

te danken, want hij heeft mij sterk gemaakt toen wij

werpen eerste naar Rotterdam en vervolgens naar

zeer gelukkig waren.' (vw xvi, p. 389)
M. karakteriseerde zijn 'Tine' in de Max Havelaar on-

haar zuster Henriette te Den Haag. Haar zuster, in-

der meer als volt:
g

Van daar vertrekt Everdine met de kinderen via Ant-

middels baronesse van Heeckeren tot Walien

`ik zeide dat ze niet schoon was, en toch wilde ik niet

("Heeckeren tot Walien), raadt haar aan te breken

gaarne dat ge haar voor het tegendeel hieldt. Ik hoop

met DD. Tine weigert en vertrekt met

f 20,- op zak

dat ge haar schoon vinden zult, zodra ik gelegenheid

naarJan Douwes Dekker in de Buthe bij Brummen.

zal hebben haar voor te stellen, gloeiend van veront-

Na DD. ' S vertrek uit Indie zal zij nooit meer een 'nor-

waardiging over wat zy de omiskenning van het ge-

maal' huwelijks- of gezinsleven met haar man heb-

nie» noemde, als haar Max in het spel was, of wanneer

ben. Haar man vertrekt naar Brussel, waar hij eind

haar een denkbeeld bezielde, dat in verband stond

1859 zijn

MaxHavelaar
Havelaar schrijft, met motto van Hen-

met het welzyn van haar kind.' (vw I, p. 79)

hy alleen gefaald
haar

ry Pene opgedragen aan E.H. v. W. In de uitgave van

`Want Havelaar wist zeer goed, dat

1875 laat hij dit veranderen in: `Aan de die vereerde

had door zyn te ver gedreven vrygevigheid, en dat

nagedachtenis van Everdine huberte Baronnesse

fout – als er dan een fout bestond aan haar zyde – al-

Van Wynbergen, der trouwe gade, der heldhaftige

leen hierin had gelegen, dat ze uit liefde voor haar

liefdevolle moeder, der edele vrouw'(vw I, p. 517).

Max altyd alles had goedgekeurd wat hy deed. (...)Zy

`Tine', zoals zij in de

Max Havelaar en in de Minnebrie-

begreep zeer goed dat haar Max de slavenfamilie vry-

ven heet, woont vanaf 186o met de kinderen in Brus-

kocht te Menado, die zo bitter bedroefd was te moeten

sel, veelal in zeer moeilijke omstandigheden. Daar

stygen op de tafel des afslagers.

moet zij echter vanwege grote schulden (*Willeme)

dat Max paarden weergaf aan de Alfoeren in de Mina-

weer vertrekken en op 31 maart 1866 komt zij be-

hassa, wier paarden waren doodgereden door de offi-

rooid in Amsterdam aan, waar zij haar intrek neemt

cieren van de Bayonnaise.

op de zolderkamer van "d'Ablaing van Giessenburg.

te Menado en te Amboina de schipbreukelingen der

In deze tijd nemen "J. van Vloten en anderen het ini-

Amerikaanse whalers by zich riep, en zich te grand-

tiatief op om haar en haar kinderen te steunen. In-

seigneur achtte om een herbergiersrekening voor te

middels had DD. sinds 1862 een verhouding met zijn

leggen aan het Amerikaans Gouvernement.

latere vrouw *Mimi Hamminck Scheel.
Tine vat
P
hetplan op om naar Java terug te keren, maar ver-

greep volkomen hoe het kwam, dat de officieren van
byna elk aangekomen oorlogsschip grotendeels by

trekt uiteindelijk naar haar vriendin "Stephanie

Max logeerden, en dat zyn huis hun geliefd pied-à-ter-

Omboni-Etzerodt in Milaan. Zij vindt er werk als ge-

re was. Was hy niet haar Max? Was het niet te klein, te

Zy vond het natuurlyk

Zy had er niet tegen dat hy

Zy be-

zelschapsdame en later als opzichteres op een kost-

nietig, was het niet ongerymd, hem die zo vorstelyk

school te Padua. Vanuit Nederland ontvangt zij via

dacht, te willen binden aan de regels van spaarzaam-

"Potgieter regelmatig een broodnodige toelage.

heid en huishoudelykheid die voor anderen gelden?'

In 1869 keert zij met haar kinderen naar Nederland
terug, waar zij vanaf 22 februari tot mei 1870 met

(vw I, p. 98-99)
Op 5 augustus 1863 schrijft hij over Tine aan Mimi:

haar man en Mimi samenwoont("menage a trois) op

`Zy weet alles van my, en begrypt alles en deelt er in.

de Zuidwestbinnensingel 18 in Den Haag. Eind mei

(...) Zy is juist myn innigste vertrouweling, zelfs in

1870 vertrekt zij met de kinderen voorgoed naar Ita-

dingen die ik niet uitdrukkelyk gezegd heb, omdat ik

lie, waar zij haar intrek neemt bij Stephanie te Pa-

geen tyd had, of wyl ik in een bui was van verwaarlo-

dua. Ook nu ontvangt ze weer regelmatig geldelijke

zing (schynbaar), of omdat het van zelf sprak. (...) Ja, je
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zult de MB

[Minnebrieven] begrypen, en eigenlyk daar-

in alles vinden wat my aangaat. Ook zul je daarin zien
hoe Everdine my terug voert naar fancy. Hoe zy me beknort dat ik 'r verliet, of afdwaalde. Dat zyn chutes
van de ziel-adelaars ruityd! Zie je dat is juist zoo mooi
in Everdine dat zy my toeroept: Zwem, je Mint! in oogenblikken van moedeloosheid! (...) Genot is deugd! 0
en zie de

personeel door Bandjarezen vermoord. De ontginning werd niet hervat.
`Aan de moord van den heer Wynmalen, op de zendelingen, op de vrouwen en kinderen' wordt herinnerd in een door m.geciteerde passage uit de Rotterdamsche Courant (`Aan de stemgerechtigden in Tiel',
1860, vw I, P. 438).

smaak van haar genot! Je kunt het weten uit

haar brieven. Zy zou den hemel tot een kermis maken,

(vw xi, p. 202-203)
Tine's brieven aan Stephanie werden door Julius
Pee, die ze uit het bezit van Stephanie wist te bemachtigen, gepubliceerd in Tine. Brieven van Meen van 'n kermis den hemel.'

vrouw E.H. Douwes Dekker-Van Wijnbergen aan
Mejuffrouw Steephanie Etzerodt, later Mevrouw Omboni

Cs-Gravenhage, 1895). In deze brieven, waarvan de
orginelen verdween zijn, uit Tine regelmatig haar
wanhoop (eerste brief d.d 3o maart 1863, vw xi, p.
130). *erfeniskwestie
Wijnbergen, Henriette Maria (baronesse) van-,
1822-1905, zuster van Tine (*Everdina Huberta van
Wijnbergen), vertrok in 1845 met haar zusters naar
Indie, trouwde op 6 augustus 1846 te Tjandjoer met
*Baron van Heeckeren tot Walien.
Wijnbergen, Sophia Louise (baronesse) van-918231846, zuster van Tine ("Everdina Huberta van Wijnbergen), kwam in 1845 met haar twee zusters naar
Indie. Zij overleed op 31 juli 1846 te Tjiandjoer. Op
28 oktober 1845 schrijft DD. aan Tine dat hi' 'met
leedwezen'gezien heeft dat Sophie `onoprege is.
Hi ' vindt dit, evenals Tine, een groot gebrek en belooft dat hi'j haar op Parakan Salak zal observeren en
met Tine over haar zal spreken (vw VIII, p. 507).
Wijnbergen, Wilhelmina Carolina van-, *tantes
Wijnbergen, Willem Lodewijk van-,1768-1815,
grootvader van Tine, sedert 1791 getrouwd met Everdiva Kleijnhoff (1767-1851). Hi' was cadet (1778) en
later vaandrig (1783). In 1792 werd hi' eerste luitenant en van 1796 tot 1797 was hi' in Oostenrijkse
dienst. In1798 trad hi' in En else dienst, van 1802
tot 1814 was hi' kapitein bij het corps des soeverein
in En eland. In 1814 werd hi' ritmeester bij het Regiment Huzaren; op 16 juni 1815 sneuvelde hi' bij
Quatrebras.
Wijnbergen-Kleijnhoff, Everdina van-0767-1851,
grootmoeder van Tine, vanaf1815 weduwe van Willem Lodewijk van Wijnbergen. Zij woonde met haar
twee ongetrouwde dochters Mantes) in Wageningen.

Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb, brochure
van M. voor de slachtoffers van de watersnood(tandjie, vw I, P . 497) in Nederlands-Indie in mei 1861
(vw I, P . 479-50 5). Op verzoek van de uit ever *H.
Nijgh schreef M. dit geschrift, waarvan de titel ontleend is aan de *Toes rack tot de hoofden van Lebak
uit de Max Havelaar (vw I, p. 107). Deze schets begint
met een behandeling van eerdere watersnoodverzen
en verhalen ("Cremer, "Focqenbroch). Hierna benadrukt M. het economisch belang van Java voor de Nederlandse welvaart. De schets eindigt met de vertelling `Banjie, het verhaal van Karidien, een eenvoudige Javaan, die een tijger had weten te doden met
zijn klewang. Met het hiervoor gekregen geld f 22,vierde hi' feest, toen de Banjir zijn hele familie
doodde.
verscheen een tweede druk.
Nog in hetzelfde rjaa
Hetgeschrift werd later opgenomen in de Herdrukken( 1865) en in de Verspreide Stukken (1865, herhaaldelijk herdrukt). De uit ever kon spoedig f1300,- naar
Indie sturen, schrijft M. in zijn naschrift bij de derde
druk (1865, vw I, p. 506-507). De Nederlandse natie
bracht in totaal ca. Lien maal dit bedrag bijeen: dat is
`no niet een negende gedeelte van wat den Chinees te Semarang heeft bygedragen, die ogenblikkelyk de
waarde van een tongouds in ryst ter beschikking
stelde'. Hi' betuigt in dit naschrift zijn 'bitter berouw over Havelaar's dwaling, en over de naieve
domheid van stukjes als «Wys my de plaats»'. *Bommelerwaard *Cremer
Wijsbegeerte, De openingszin van Idee 452 luidt:
`Geen mening is zo ongerymd, dat ze niet haar aanhangers heeft, en geen dwaling is zo zot, dat zy niet
nu en dan door zogenaamde wysgeren in bescher-

is, vooral door hen die de wysbegeerte
roeping van alle mensen - tot een beroep van enke-

ming genomen
- een

len hebben gemaakt.' (vw iv, p. 313)
Over wijsgeren en wijsbegeerte schrijft M. ook in de
Ideeen 773-779 (vw Iv, P . 495-5 01). In Idee 776
noemt hi' *Kant, *Fichte en *Hegel, wanneer hi' uitweidt over zijn eigen opvattingen over de leer van
de filosofie:
qsAyn aandringen op juistheid van uitdrukking en goed ver-

staan zal - wat wysgerig belang aangaat - in de ogen
van velen achterstaan by een Kantiaans vertoog over

Kritik der reinen Vernunft of iets dergelyks.' (vw iv, p.

Wijnmalen, R.J.W.P. van-, verkreeg in 1854 de eerste
concessie van kolenontginning te Banjoe Iran bij
Martapoera. In 1859 leverde de mijn haar eerste lading steenkool af. Spoedig daarop werd het gehele

498)
M. betoogt dat niet het streven naar waarheid eenvoudig is, maar dat de methode volgens welke naar waarheidgestreefd moet worden, eenvoudig moet zijn.
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`En daartoe zyn juistheid van bepaling en duidelykheid van uitdrukking aan den enen kant, ins panfling om goed te verstaan aan den andere zyde,
hoofdvereisten.' (vw iv, p. 498-499).
Over het (trancendentaal-) idealisme, de filosofische
opvatting dat we de wereld om ons heen slechts kennen in de vorm van onze voorstelling ervan (m.a.w.
onze waarneming betreft alleen ideeen van objecten), schrijft hij in Idee 774:
`en vooral de Duitse school heeft 'n onoverwinlyken afkeer van al wat

is. In stede van voorlichting, leverde

deze aan het waarheid-behoevende Volk byna immer
een verward, kwasi-diepzinnig weefsel van frasen,
welker inkleding alleen van lust tot onderzoek afschrikt. (...) Het was hiermee alweer als gewoonlyk:
Publiek wilde bedrogen zyn, en kauwde gretig op de
distelen die Kant, Fichte, Hegel en dezulken hem
voorzetten.' (vw iv, p. 497)
Eengunstige uitzondering maakt hi' voor *Locke.
De Franse philosophes verloren zich al snel in `uitgebreide oppervlakkigheid' (Idee 777 , vw iv, p. 499).

In Idee788 herhaalt M. als motto zijn uitspraak uit
Idee542.: `Wysbegeerte een roe in van alien' (vw
Iv, p. 5o8), en hi' opent Idee 791 met de stelling:
en is de
`Wysbegeerte, zucht om te weten, te be
roe in van alien. Dit moet erkend worden door ieder die 't woord etymologisch juist opvat.' (vw iv, p.
in). *stelsels
In 1910 publiceerde B. Damme zijn Multatuli als wijsgeer, met een voorwoord van Domela Nieuwenhuis.

M. spoort ons aan, aldus Damme, onze hoogste
gave, het denken, te ontwikkelen. Voor alles: denk,
handel zelf. Gebruik uwgezond verstand, raadpleeg de rede. Damme noemt M. de wijsgeer van het
gezonde verstand. Hi' acht onze hoogste roe in
mens te zijn: waarnemen, nadenken, toepassen, willen, werken, streven naar ontwikkeling. In `Multatuli als filosoor (Over Multatuli , 1993, nr. 31, p. 15-23)
toont Wim van Dooren aan de hand van vele citaten
uit de Ideeen het filosofische belang van M. overtuiend aan. "Kappelman
g

x
X, aanduiding van M. voor de anonieme artikelen van
"G. Keller in de Arnhemsche Courant.
Xylander, naar M. terecht vermoedt in een brief aan
C. Vosmaer d.d. z8 april 1874 (vw xvi, p. 528), is dit
hetps. van Wilhelm Holzmann. "Plutarchus

y
Y, Deze letter wordt door M. vanaf i november 1862 in
privd-correspondentie gebruikt in lasts van de ij
(vw xi, p. 64), en wordt in de volgende jaren ook in
degedrukte werken overgenomen. In zijn voorbericht bij de vijfde druk van de eerste bundel Ideeen
(1872), schrijft M. dat hi' in de spelling `nagenoeg de
mode van den dag gevolgd' heeft. In een voetnoot
voegt hi' hieraan toe:
Nagenoeg. Men ziet o.a. dat ik de lelyke ij heb afgeschaft. Het gekibbel over den oorsprong der y, doet
niet terzake. Zdker is 't dat onze letters i en j tezamen
geen y-klank voortbrengen, en dat is naar onze tegenwoordige uitspraak de eis. Wie yzer uitspreekt als izer,
heeft volkomen recht dat woord to spellen met 'n i.
Maar ik, die yzer zeg, schryf ook: yzer. Nogal eenvoudig, dunkt me.' (vw II, p. 665)
In twee brieven aan C. Vosmaer voegt hi' aan bovengenoemd argument toe dat de y typografisch beter
gen overbodig
staat, en: `dey is 'n protest
teen e en daardoor schadelyke schoolmeestery die de taal smoort,
vilt, doodt, en die zich in haar plaats zet!' (z8 november en 7 december 1874, vw xvii, resp. p.144 en 189).
In Idee io64 (*spelling) neemt M. de brief van Hilarides op over gebruik van y, ij en ii (vw vi, p. 666-674);

in Idee 1263 gaat hi' daarop door (vw vii, p. 58o).
De eerste uitgaven waarin M. de y schrijft zijn de
Bloemlezing (1865) en Minnebrieven (vierde oplage,
1865) *Brandt

Yankee Doodle, oud Amerikaans volkslied dat in de
veldtocht van 1775 werd geschreven door de En else
militaire arts Shomburg. In Over Specialiteiten schrijft
M.: 'Help my de tyd terugwensen van den goeden
Yankee, wiens liedje geen kwaad stichtte' (vw v, p.
485).

York, *Lancaster
Ypsilanti, (Hypsilantis), Griekse familie die haar afkomst op de keizers van het Byzantijnse rijk terugvoerde. Verschillende leden van deze familie zetten
zich in voor de onafhankelijkheid van Griekenland.
Wouter Pieterse voelt sympathie voor Bozzaris
rBotzaris] en Ypsilanti: ze `deden waarlyk hun best.
'
scheen alweer niet op
Maar 't hielp niet veel'.' God
z'nplaats to zyn.' (Idee 1085, vw vii, p.16).

Ypsilon, *A-00

z
Zaagpoort, de-, 'was 'n platte, lage poort, waar 't altyd zo naar as rook', let M. uit in Idee 363 (vw ii, p.
529). In een noot hierbij schrijft hi' dat het de Zaagof de Raampoort was (vw II, p. 715). De Raampoort,
bij de tegenwoordige Bloemgracht, was een kleine
door an onder de westelijke wal van Amsterdam
tussen de Haarlemmer en de Leidse Poort. In 1844
werd zij bij de ontmanteling van Amsterdam afgebroken. De Zaagmo/enpoort lag noordelijker dan de
Raampoort aan diezelfde wal, ter hoogte van het tegenwoordig Frederik-Hendrikplantsoen. Deze eveneens kleinepoort werd in1850 we ens bouwvalligheid afgebroken.
Zaaierging uit om te zaaien, Een-, het motto voor
de "'Mean. De reel is afkomstig uit Marcus Iv: 3 e.v.,
waarinJezus aan zijn discipelen de zogenaamde gelijkenis van het zaad vertelt: `Zie, een zaaier ging uit
om te zaaien. En hetgeschiedde in het zaaien dat
het gene deel van het zaad viel bij den weg; en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde
had; en hetging terstond op, omdat het geen die to
van aarde had; maar toen de zon opgegaan was zoo
is het verbrandgeworden, en omdat het geen wortel
had, zoo is het verdord. En het andere viel in de
doornen, en de doornen wiesen op en verstikten
het, en hetgaf geen vrucht. En het andere viel in de
goede aarde, en gaf vrucht die opging en wies, en
het dale droeg dertig-, en het andere zestig-, en het
andere honderdvoud. En Hi'j zeide tot hen: Wie
ooren heeft om te hooren, die hoore. (...) Een zaaier
is die het Woord zaait.'
*C. Vosmaergaf in 1874 aan zijn 'Studien over Multatuli's werken' de titel Een Zaaier. `Zie, kerel,'
schrijft M. op 17 oktober 1874 aan Vosmaer, 'van uw
«Zaaier» zal voor my de Victorie beginnen. Ja, 't is 9n
ware weldaad' (vw xvii, P. 49). Spoedig daarna werd
het stuk fel aangevallen door "J. van Vloten. De toevoeging `Zaaier' aan M.'s naam werd ook later veel
gebruikt door bewonderaars, o.a. in het herdenkingsnummer van De Dageraad (Amsterdam, 191o;
*De Dageraad 2), dat M.'s motto als titel droeg.
Zaalberg, Johannes Cornelis-, Nieuw Beijerland
1828 – 1885, overl. onderweg van Paramaribo naar
Nederland. Predikant van de moderne richting

(*moderne theologie), achtereenvolgens in o.a. Hendrik Ido Ambacht, Deventer, 's-Gravenhage en Paramaribo. In 1864 publiceerde hi' De Godsdienst van
Jezus en de moderne richting. Hi' kreeg een meningsverschil met de orthodoxegemeente in Den Haag en
vroeg in 1867 ontslag aan we ens zijn gezondheid.
Een jaar later kwam hi' hierop terug, maar de kerkeraad weigerde hem in zijn ambt te herstellen. De Synode daarentegen herstelde later dat jaar Zaalberg
in al zijn rechten. In 1876 vertrok Zaalberg naar Paramaribo.
Op catechisatie bij ds. Zaalberg leerde *Mimi Hamminck-Scheel
in 1862 *Marie Anderson kennen, die
P
haar de Minnebri even en de eerste bundel Ideeen ter lezing gaf (vw x, p. 631). Op 6 mei 1864 schrijft M. aan
Mimi:
`... Zaalberg heeft op den preekstoel 't geloof aan den
bybel afgezworen. je begrypt hoe 'n schandaal onder
de vromen. Maar toch gebruikt by bybelse teksten,
woorden, termen, etc. Hy schimpt op de tale kanaans
en gebruikt die zelf. Zoodra ik kan, zal ik je de twee of
drie reeds gepubliceerde preeken(?) zenden.' (vw xi, p.
297)

In Idee–– en op vele andere plaatsen in zijn werk
– vaart M. fel uit tegen de moderne dominees en analyseert hi' `Zaalbergs baksel', een verzameling van
16 `taartj es' (preken) van deze pasteibakker. Zaalberg wil de kool (geloof) en de geit (wetenschap) sparen, schrijft hij, en hi' citeert Zaalbergs `geit':
`BO de reuzenontwikkeling van wetenschap en beschaving, werd, vooral sedert de laatste helft der vorige
eeuw, bij het denkend gedeelte der Christenheid, de
breuk tussen de wereldbeschouwing der schrift, en
die des nieuwen tijds, hoe langer zo groter. De platte
aarde des Bijbels moest voor den aardbol der nieuwere
wetenschap wijken...' (vw iii, p. 201)
Hi' vervolgt met Zaalbergs `kool':
`...jonkvrouw, als gij moeder zult worden, noem dan
uw kind Immanuel [God met ons]! Neen, neen, zegt
de schare, verschrikt en bewogen, noemt het veeleer
Ikabod, – weg is de eer! Verbintenis, verbintenis. Ziet, de
Syriers rusten op EfraIm. De fondamenten worden
omvergestoten. Jeruzalem zal vallen. De tempel stort
in...' (vw III, p. 203)
Hi' vervolgt:
Neen, dominee Zaalberg, gy kunt geen gelovige zyn,
zonder dat alles te geloven. Gy hebt, gelyk ieder, het
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recht al die vertellingen weg te werpen in den hoek
waarge, op zestien-, achttienjarigen leeftyd, de bakersprookjes uwer kindsheid wegwierpt, maar ge heb
niet het recht, jongeling en kind tegelyk, man enjongeling tegelyk te willen zyn. Ge moogt niet voortgaan u
eengelovige te blyven noemen, de voordelen te blyven
genieten die er verbonden zyn aan dien titel, en tezelfdertyd openlyk verklaren dat ge niet gelooft.' (vw in,
p. 208)
Zaalberg wijst op tegenstrijdigheden in de bijbel,
maarpreekt desalniettemin hieruit, aldus M. in hetzelfde Idee (vw in, p. 210-213). Aan het slot van zijn
preken geeft Zaalberg de toehoorder altijd een `naklank van ouwerwetsegodzaligheid in de oren'
toont M. aan, hi' drift de spot met diens kanadnitisch taalgebruik (vw III, p. 213 e.v.; *Kanaan). Er

blijft maar heel weinig teit' over, betoogt hij, het
merendeel van depreek bestaat uit `kool'. In feite is
Zaalberg `onmodern' (vw in, p. 218-219). Het volgende onderwerp in zijn kritiek op Zaalberg betreft
`martelary':
`Heeft de man z'n overtuiging geboet met armoede?
Heeft-i vrouw en kind zien hongeren, omdat by waarheid verkondigde? Is-i gestenigd, verbrand, gevierendeeld? 0 Zaalberg, ge kunt nog langen tyd moderne
liederen zingen op kanaatische melodie, voor gy weten zult wat het zeggen wil, overgeleverd te zyn aan 't
eloofs gericht der Nederlandse Droogstoppels.' (vw
g
III, p. 220)
M. neemt het Zaalberg bovendien kwalijk dat hi'
zijn neus optrekt voor de mannen van De Dageraad
(vw III, p. 220; * De Dageraad 2). Ook *H. Huisman ererde zich aan Zaalbergs afwijzing van De Dageraad
g
in diens lezingen uit 1869.

Zaanlandsche Courant, opgericht in 1868. In een redactioneel artikel van 19 november 1870 (vw )(Iv, p.
237), na.v. de oproep van J. van Gennep in de NRC
van4 oktober van dat jaar, schrijft de Zaanlandsche
Courant het te betwijfelen of M. 'het geschenk van
het yolk' (de inkomsten uit de *Multatuli-Commissie3) zal aannemen. Immers, de leden van de Multatuli-Commissie weten `evengoed als wij' dat M.
`evenzeer in de hand bijt van dengene, die hem slaat
of ketent, als van hem, die hem brood biedt'. `Ik
meen het weinigje brood dat ik eet, verdiend te hebben, o Zaanlandse courant, en iets meer dan dad', reageert M. hierop in Idee 998 (vw vi, p. 259).
Op 26 november 1870 plaatste de redactie ingezonden stukken van "J.H.C. Kern en van "J. van Gennep,
waarin zij uitdrukkelijk te kennen geven dat M. verklaard heeft dankbaar te zijn voor de geboden hulp.
De redactie betuigt in een begeleidend commentaar
dat zij het streven van Van Gennep c.s. ten zeerste
toejuicht en dat zij hoopt op een goed resultaat:
`Wij die uit zijn hand ontvangen hebben gouden appelen in zilveren schalen, wij bieden hem geen steen
waar om broodgevraagd worth' (vw )(Iv, p- 24°244). In Idee 1035 spreekt M. van het `zonderling
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stuk van den heer Van Gennep' waarin 'hy aan 'n
provinciaal blaadje z'n excuses maakte over de gepubliceerde «Oproepingen». In `datzelfde vodje' las

hi' 'de vergoelykende verzekering van den 'on en
Kern' dat 'het volstrekt de bedoeling niet was my 'n
werkeloze toekomst te verzekeren'(vw vi, P. 342).
Hi' vervolgt:
`Uri ding moet ik dankbaar erkennen. Na de door Van
Gennep en Kern afgelegde verklaringen en beloften,
heeft de redaktie van de Zaanlandse Courant het
voortzetten der nu eenmaal buiten haar voorkennis
engoedkeuring aangevangen zaak heel goedgunstig
veroorloofd. Het mOcht, toen men haar verzekerd en
beloofd had dat ik aan 't werk zou worden gezet. Dit
was toch zeer edelmoedig, nietwaar? Vergelyk deze
zachtzinnigheid eens by de barheid van *Qin 't arnhemse vod!' (slot Idee 1035, vw vl, P . 344 - 345)
In een noot (1874) bij dit Idee verklaart M. dat die
`onhandigheid van de Zaanlandse Courant van 1872
[sic!1' meer dangoedgemaakt is 'door 'n hartelyk
stuk dat dezer dagen (Juli) in dat blad verscheen'
(vw vi, p. 384). Dit stuk van J.A. Bientjes, Ten afgebroken stilzwijgen van de Nederlandsche pers', verscheen op ii juli 1874 (vw xvi, p. 6m-605).

Zampa, opera uit 1831 van L.J.F. Herold (1791-1833,
Frans componist uit Parijs). Zama is gebaseerd op
het Don Giovanni-motief van het stenen beeld.
Ook Herolds opera Le pre aux clercs (183z) was interp
in een brief
nationaal bekend. M. noemt Zama
aanJ.N. van Hall d.d. 27 december 1875 (vw xvm,
P • 155).

Zandstraat, de-, beruchte buurt in Rotterdam, gesloopt voor de bouw van het tegenwoordige stadhuis. Het is `koddig' iemand die zijn beschaving en
in de Rotterdamse Zandstraat optaaldeed, 'den liplap te hooren uitlachen omdat deze
eenglas water en het gouvernement, mannelyk, en
zon of maan onzydig maakt', schrijft M. in de Max
Havelaar (vw 1,p. 91).

Zedelijkheid, Voor het beoordelen van zedelijkheid
is, vooral bij vrije studie, moed nodig. Men moet
zich volgens M. niet afvragen wat geoorloofd is volgens de zeden der maatschappij, maar onbevooroordeeld vragen `Wat is goed? Wat is niet goed?' (Idee
589, VW IV, P. 34o).
In de Ideeen922-925 behandelt hi' 'Het beoordelen
der zedelykheid', zoals het motto boven deze Ideeen
luidt (vw Iv, p. 666 e.v.). Het is noodzakelijk onze
overleveringen op moreel gebied aan onderzoek te
onderwerpen. Zo is bijv. de "bijbel onbruikbaar als
uitgangspunt:
`De schrandere Mozes zelf - of wie dan de israelitische
kodifikatie mag hebben byeengebracht - zou den
dwaas uitlachen, die 'n grondwet, in zeer byzondere
omstandigheden samengevoegd ten behoeve van
zwervende arabische horden, verbindend achtte voor
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volkeren die in geheel anderen toestand verkeren.'
(Idee 923, vw iv, p. 668)

velen hun kinderen vertellen over zedelykheid
is voor 'n groot deel organieke leugen', betoogt M.
in Idee 494 (VW In, p. 237). "kinderboeken

Vat

Zeden, 'De bewoners van een land zyn niet vry of onvry door de wet. De mate van vryheid worth bepaald
door de zeden.', betoogt M. in Idee 182 (vw ii, p. 407).
In Idee 192 schrijft hi' hierover:
`Geen wet was ooit zo kleingeestig en barbaars als de
zeden. Een misdadiger wordt gestraft met gevangenis, zó lang... de zeden voegen daarby: /evenslange verachting. De wet spreekt van ingezetenen... de zeden
van onderdanen. (...) De wet staat toe dat men natuurlyk ter wereld komt, de zeden plagen, vervolgen, mishandelen 't kind dat het leven intreedt zonder pas. De
wet geeft zekere rechten aan de ongehuwde moeder –
mder zelfs dan aan de getrouwde – de zeden stoten die
moeder uit, straffen haar, verdoemen haar.' (vw ii, p.
408)

schrijven voor dat een dochter de deur
wordtgewezen, wanneer ze ongetrouwd zwanger
thuis komt, de zeden zorgen ervoor dat de opvoeding van dochters (*vrouw) verwaarloosd wordt
(Idee 194, vw II, p. 409) en maken hen tot leugenaarsters en huichelaarsters m.b.t. hun(seksuele) gevoelens (Idee 195, vw II, p. 410).
In deJ apanse Gesprekken ("kuisheid) zegt de Hollander tot Kami: `Zeden zyn monsterbiljetten waarop
men de deugden van den dag schildert... de modeplaatjes van 't hart.' (vw iii, p. 26). "aantrekken "kinderboeken *Pruimers "Samojedie "welzijn des yolks

II,p.171). Aan die zeeroof zou Thorbecke iets moeten doen, betoogt M. in Idee 296.
Een van de tweeprincipes die M. heeft, is dat men
geen Nederlandse onderdanen ma laten wegvoeren door zeerovers (vw II,Ix 491) . Men kan in de dagbladen vanJava lezen dat de rovers gaandeweg
brutaler worden, schrijft hi' in Idee 297 (vw ii, p.
de laatste berichten is er weer `schr o491 ). Vol
melyk huisgehouden, en ditmaal by Bawean', en
niet voor het eerst (Idee 3oo, vw II, P . 49 2) . Er zal een
commissie worden benoemd, spot M. in Idee 323,
om na tegaan of er onder de personen die bij Bawean zijn weggeroofd, wellicht een kind was. In dat geval zijn er een 6o Nederlanders testolen', maar
591/2: "t Geweten des Volks dringt aan op de rectificatie van zulkegruwelen... in de boekhouding.' (vw
II,p. 512).
In een noot(1875) bij de Max Havelaar komt M. op tegen de beschuldiging van de Kamer dat de At'zen zich schuldig gemaakt zouden hebben aan
zeeroof (vw I,P. 340).

De zeden

Zeeroof in Indie, In een concept-missive van de resident van Menado aan degouverneur-generaal van 8
mei 1851, dringt M. aan op bescherming van de bevolking van de Minahassa teen
g
aanvallen door `een
48-tal rooversprauwen van Magindanao'. Hi' besluit de oproep als volt: `dat naar mijn bescheiden
oordeel het regt op die bescherming implicite begreP is onder de door het N.J. Gouvermenent aangenomene Souvereiniteit'. Bij deze laatste zin tekende
zijn superieur, resident Scherius in de mare aan:
`weglaten'. (vw ix, p. 206-208).
In de Max Havelaar protesteert M. tegen de `schandelyke lafhartigheid van cirkulaires die de eer der
Natie schandvlekken door het inroepen der publieke

Zeeslangen, Berichten over zeeslangen verschijnen
regelmatig in de kranten als er gebrek aan nieuws
is, schrijft M. in een noot bij Idee 409. `Geloofwaardige getuigen' schilderen hele monsters. M. vermoedt dat deze schilderen en een samenspel van
weer, wind of dampkring, of een fata morgana zijn
(VW II, p. 722).
Zeeuw, Zeeuwse rijksdaalder ter waarde van 52 stuivers (f 2,6o), tot 1848 in gebruik. De *fa. Motto, Handel & Co. vertrok met Wouters borgstelling naar
Amerika. `Honderdgulden! 't waren zeeuwen... ik
zie ze nogr, klaagt juffrouw Pieterse (Idee 1114, vw
vn,p. 75). In Idee 1052 weidt M. uit over de vele
muntsoorten uit de tijd van Wouter (vw vii, p. 3839).

Zeeziektegeschiedenis, vertelling opgenomen in
Idee 229-249 (vw II, P . 43 6-459) . Een vreemdeling
(de auteur), een monnik en de arts Colineau, die een
middel teen zeeziekte heeft uitgevonden, met zijn
vrolijke vrouwtje zijn de reizigers op de brik SainteVierge die vanuit Marseille vertrekt:
`Nu inderdaad het tweede hoofdstuk. Ik zal spreken
van geloof en van liefde. Van de Sainte-Vierge en van
meikersen. Van zeeziekte en van 'n monnik in bruine

liefdadigheidvoor de slachtoffers van kronischen zeeroof

pij. Maar ook zal ik spreken van ongeloof en sarcasme,

omdat men ondertussen wêl expedities uitrust om
een opstand van hongerige mensen neer te slaan
(vw 1,p. 293). De inzameling werd gehouden onder
toeziend oog van Duymaer van Twist en was `een
vuistslag in 't aangezicht uwer Marine' (noot 1875,
vw I, p. 375). De bedoelde inschrijving vond plaats
volgens een besluit van Duymaer van Twist van 3o
augustus 1855, nadat aardbevinging en plundering
door zeerovers, Ternate in juni en juli 1855 hadden
geteisterd (Max Havelaar, ed. A. Kets-Vree, 1992, dl.

van bittere wysheid – bitter nog, omdat ze maar half
was – van weemoed en van stryd. En, zoals zy eens gezegd heeft, van de overwinning in 't eind.' (vw ii,p.
438)

De zich atheist noemende vreemdeling verbaast
zich over hetgeloof van het echtpaar en de monnik.
Hi' staat uiteindelijk zijn bed of aan Colineau en
zijn vrouw en knielt huilend voor de monnik. de
vertelling eindigt als volt:
`Zo had de nietswetende wysgeer geknield voor de ze-
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genspraak van den monnik. Zo had de onnozele dweP er z'n zegen gegeven aan een twyfelaar, aan een ontkenner, aan een oGeist des stets verneinte». Zo had de
onwetende, kinderlyk dartele vrouw een traan geschonken aan den man, wien ze zo-even een bezemsteel hadgenoemd, die kermis houdt. En in aller
harten woonde liefde. Waardoor waren die wonderengewrocht? Door de godsdienst van het goede. Het
laatste hoofdstuk van dezegeschiedenis mag ik niet
verkopen. Ik geef dat aan wien ik liefheb.' (vw ii, p.
459)
M. beschouwde de de zeeziektevertelling zelf als

lets zeer schoons'. De critici, aldus vermeldt hi' in
een noot(1872), achtten het verhaal niet de moeite
van het lezen waard, zelfs niet voor `een enkel
woord van afkeuring' (vw II, p. 694-695; de noot
werd in 1879 herdrukt als Idee 2.42a). Toch heeft een
`wereldberoemden litteratoe(*Van Limburg Brouwer) hem in het artikel 'Il movimente intellettuale
in Olanda' al Rivista E uropea,1871), in MI adem genoemd met twee andere dii minores Gan ten Brink en
Van Hoevell).
In een brief aan Mimi van 6 juni 1863 geeft M. de biografische achtergrond van dit verhaal (vw xi, p. 155156).
Zegelwet, "dagbladzegel
Zegen Gods door Waterloo, De-, `Gemoedelijke opmerkingen van A.Z. (Medegedeeld door Multatuli)',
brochuregeschreven als reactie op het halve-eeuwfeest van de slag bij Waterloo in 1865 (vw In, p. 553559). De brochure werd herdrukt in Herdrukken

(1865) en in Verspreide Stukken (1865). Deze satire is zoenaamd geschreven door een brave protestantse
g
burgerman, die blijkens het adres in de ondertekening: `Lauriergracht, naast 37, en elders', een buurman van Batavus *Droogstoppel is. M. bewonderaar
van "Napoleon, schrijft met sarcasme over de overwinning bij Waterloo `waar de gruwelyke Overweldiger werd overwonnen door den groten Prins
Willem van Oranje', waar 'Prins Willem van Oranje
de Grote den Overweldiger versloeg, met Gods
hulp' en waar 'Prins Willem de Grote, van Oranje,
den Overweldiger verslagen had, met Gods hulp'.
Hi' stelt dat de economische en maatschappelijke
toestand in Nederland na de nederlaag van de Franse aanzienlijk verbeterd is. Zo zijn bijv. de taal- en
letterkunde tot bloeigekomen en is het yolk beschaafdgeworden.
`Bovendien, ikgelove dat zonder die overwinning, (ik
bedoele degrote overwinning van prins Willem den
Grote, met Gods hulp, by Waterloo) ik gelove, zegge
ik, dat zonder die overwinning, misschien hier en
daar in de Koloniengruwelen zouden gepleegd zyn,
en dat de aanleggers en medeschuldigen zouden zyn
beloond engederd, terwyl men (indien niet, met Gods
hulp, prins Willem de Grote van Oranje den Overweldiger had verslagen, te Waterloo) terwyl men dan, zeg-

ge ik, misschien hen die zich zouden verzet hebben tegen die gruwelen, zou hebben gesmaad en mishandeld.' (vw III, p. 554)
De satire is tevensgeschreven als antwoord op De
laatste veldtoght v an N apoleon Buonaparte van *J. Schel-

tema.
In 1875 tekent M. aan dat zijn `schetsje van den
waanzin waarmee men in '6 den val van Napoleon
herdacht' nog altijd kan dienen tot karakterisering
van het leuterparoxysme waaraan een gekliotiseerd
yolk zich zogaarne overgeefe. Hi' vervolgt:
`De krankzinnigheid der hedendaagse thorbeckomaniepast (met Gods hulp) precies in 't kadertje der verstandelyke ontwikkeling en der uitdrukkingswyze
van den snuggeren A.Z., en van z'n groot aantal geestverwanten.' (vw m, p. 559)
*Beets

Zendelingen, `gewoonlyk niet zeer ontwikkelde
geestdryvers', die het slachtoffer zijn van de speculatiezucht van diegene, die `voor 'n geringe bydrage
aan de Zendingzaak, aanspraak maakt op den Hemel', aldus luidt M.'s definitie in Idee704 (vw iv, p.
534). In het volgende Idee stelt hi' de zendelingen
drie vragen, waar hi' echter een antwoord op verwacht te krijgen: ten eerste waarom de meeste zendelingen naar streken met een `zachtmoedige'
bevolking gaan, ten tweede waarom men zelden onder zendelingen personen uit de `zogenaamd deftigen stand' aantreft, of lemand die 'n een akademischengraad heeft' en ten derde Vaarom bekeert
men my niet?' (Idee 705, vw iv, P. 436).
*14. van Rhijn
666, hetgetal van het *Beest uit de Openbaring
Zestienjaren later, eig. Arthur, of zestien jaren later, toneelstuk van Charles D. Depeuty, vertaald door
"Joost H. Burlage, een aangetrouwde oom van
Mimi. Dit stuk wordtgenoemd in Idee 618 (vw iv, p.
37o).

Zestienhonderd-twee-en-zeventigsten god van
Nederland, aanduiding van M. in de Millioenen-stu
lien (vw v, p.157) voor 1672, het rampjaar voor Nederland, waarin de Fransen, door En eland gesteund, die in Holland doordrongen. De bisschop
van Munster trok op teen Drenthe en Groningen.
Slechts de Hollandse waterlinie hield een overrompeling tegen; de gebroeders De Witt werden vermoord. Na augustus in en de zaken beter: vredes
van Westminster, Keulen en Nijmegen, Willem III
werd eerste erfelijk stadhouder.
Zeuxis, ca.400 v.Chr., schilder uit Athene. Vol ens
de legende kwamen de vogels pikken in de druiven
die hi' geschilderd had. M. verhaalt in Idee 624 en
631(vw iv, p. 375 resp. p. 38o-381) hoe Zeuxis moeite
had met het schilderen van het schuim op het paard
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Bucefaal van Alexander de Grote(356-323 v.Chr.).
Uiteindelijk wierp Zeuxis zijn spons woedend tegen het schilderij; de afdruk bleek een perfecte schildering van schuim te geven:
`En däärom – al geloven we niet aan de waarheid van
de spons-sage, als

fejt – wiir is het, dat de Natuur zul-

ke lessen geeft aan den kunstenaar die zich gewoon
maakte haar te verstaan. «Doe 'n beetje woede in uw
schuim, o tobbende Zeuxis!» kan ze hem hebben toe-
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ons juichen aan,/Als wij met U uit baak'ren gaan.' (vw II, p.

585)
Depreek bestaat uit drie delen: 1. 'den historischen
zin myner tekstwoorden;' 2. ' de ontwikkeling van
de stralen die daarin doorlichten'; 3. `de beschouwing der bakerplichten, die uit de voorafgegane bakerbeschouwing voortvloeien'. De dominee prijst
`Multatuli den Stoffelist', de `nooit volprezen Multatuli' en vervolgt:

geroepen, en vOOr z'n oordeel gereed was met het

`Doch verder gaat de helse Pennewippery onzer da-

waarderen van dien raad, voerde z'n sidderende arm

gen. Er zyn er die den braven, eenvoudigen Multatuli

uit, wat de geeerbiedigde meesteres aan z'n zenuwen

zelven verdenken, Of van onkunde, Of van opzettelyke

bevolen had.' (Idee 631, vw Iv, p. 381)

verkrachting der waarheid... Verdoolden! Ziet ge niet,
waartoe gy wordt vervoerd door uw zucht om alles te

Zeventiende eeuw, Een relaas van al de laaghartigheden waaraan de `Regering van ons Landje zich in die
zo hoog geroemde zeventiende eeuw schuldig
maakte, zou eengroot werk vullen' schrijft M. in een
noot bij Idee 452 (vw III, p. 405). *Michiel A. de Ruyter

bekladden en te bederven wat ten leven leidt? (...) Was

Hy niet heilig, Hy de enige onvolprezen Baker Stotter
in Zyn bonte jak? En als men dit toestemt – wat dan
toch wel niet kan ontkend worden – moet dan niet
ook

by heilig en onfeilbaar wezen, die de daden en

woorden van dien Heiligen persoon heeft te boek gesteld?' (vw II, p. 591)

7:22, d.i. de verhouding van de middellijn van een cirkel tot de omtrek, door M. voorgesteld als den van de
"gnomen in de onderwereld van Meester Adolf. Een
anderegnoom heet 113:355, d.i. dezelfde verhoudinger
berekend.
Na een derde
, maar
nauwkeurig
gnoom volgde eindelijk pi, de griekse letter p, waarmee die verhouding theoretisch juist worth aan eduid. (Minioenen-studien, vw v, p. 96-97).
Zeyde, Carel van der-, geb. 1838 te Overschie, onderwijzer,
er leraar
lat Duits en Nederlands te Zaandam.
Hi'j was een groot bewonderaar van M., wat o.a.
blijkt uit de diverse artikelen van zijn hand in De Dageraad, zijn gedicht `Bij den 65sten Verjaardag van
ons Eerelid, Eduard Douwes Dekker' (De Dageraad
van a maart 1885, p. 189-192; VW lam, p. 312-316), en
zijn voordracht, getiteld 'Multatuli en de opvoeding' die hi' hield voor de vereniging De Dageraad
(verslag in Het Schoolblad, jrg. xvm, nr. 1, 1888). Verder voerde hi'j het woord op de Multatuli-avonden
van deze vereniging en publiceerde hi' bij m.'s overlijden het artikel Vaarvoor heeft hi' geleefd?' (De
Dageraad, 15 maart 1887; vw XXIV, p. 312-313).
eene, eig. Eduard Douwes Dekker
(Multatult). Eene ziektegeschiedenis, geschrift van

Ziektegeschiedenis,

*Theodoor Swart Abrahamsz.
Zielknijper, personage uit de "Woutergeschiedenis,
de dominee die 'bakers onwaardeerbaargezegde'
4 dankie wel, uffre Pieterse, m'n koppie is omgekeerd, dat zie
je wel!' tot tekst gekozen had (Idee 394, VW H, p . 585).
Hi' is de geestelijk leider der 'Stoners' die zijn 'Medestotters' toespreekt. De reek is een parodie op de
orthodoxepreken van die tijd, met voorzang, waarvan de eerste strofe luidt:
4 0, Baker vol van ZaligheiddWie zou Uw Lof niet zingent/O,
Baker Die de Baker zyt/Van alle Stervelingen!/0 Baker, boor

In 1875 voegt M. in een noot aan dit Idee toe dat hi'
er destijds goed aan gedaan heeft deze baker reek
mee te delen: menigeen is na het lezen ervan voorgoed genezen van het Idiote kerkgaan' (vw ii, p.
7 18).
Zinking, "rappee
Zogen, In Idee 15 schrijft M. dat Hollandse moeders
hun kinderen zelf zogen ,
terwijl Hollandse vaders
hun kinderen naar school sturen i..v.
hen zelf te
P
onderwijzen (vw II, p. 313). "onderwijs
Zoilus, 4e eeuw v.Chr., Grieks taalkundige, redenaar
en criticus. Door de kleingeestige kritiek die hi' op
Homerus' gedichten had, kreeg zijn naam de figuurlike betekenis van kleingeestig criticus, vitter.
"Schager Courant
Zola, Emile-0840-19oz, Frans naturalistisch romanschrijver. Bekend werd vooral zijn romancyclus in
20 delen,getiteld Les Rougon-Macquart. Hi' kwam in
zijn open brief J' accuse (1898) op voor kapitein Dreyfus.
In een noot uit 1878 spot M. met de `croustilleuze'
(pikante) `nooit op enig toned vertoonde luchtsprongen van den wereldberoemden Emile Zola'
(vw vii, p. 335). In een brief aan G.L. Funke d.d. 16
december 1878 noemt hi' Zola een `allerordinairste
aventurenverzinner' (vw )(Ix, p. 618).
Op 7 september 1881 schrijft M. aan Vitus Bruinsma
dat Zola niet behoorlijk kan schrijven: 'Z'n heele realismus is als dat van den kwajongen die 'n verboden woord op 'n schutting of muur schryft.' (vw
XXI,. 419). Enkele jaren later is zijn afkeer van Zola
omgeslagen in lof. Op 23 augustus 1886 schrijft hi'
nl. aan S.E.W. Roorda van Eysinga:
`Zola? Hoe daarover in weinig woorden m'n opinie te
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ze en. Hy staat zeer hoog. Z'n «Oeuvre» aan uw
vrouw[te lezen geven]? Ik begryp dat ge Zola niet genoeg kent daar ge weinig van hem gelezen hebt. En al

aanwezig bij de crematie, het een vermoedelijk verband hield met het in veiligheid brengen van M.'s
brieven en manuscripten ("Paap). Diezelfde maand

kunstwetten(zegge: tegen de Natuur, want wetten be-

schreef hi' over M.'s dood in Het Nieuws van den Dag
25 februari).
(
In een brief aan Marie Berdenis van Berlekom van 13

staan er niet) tegen byna alles wat je wilt. Meer nog: hy

mei 1886 schrijft M. over Ziircher:

ware dit anders... Z'n werken krioelen van fouten tegen taal, rhetorika, logiek, tegen «manier», tegen

is zeer dikwyls onverdraaglyk langdradig en vervelend... Hm! En: hoog staan, zeer hoog! Ja. (...) Ik vind
hem 'n

groot man. Dat is wat anders dan 'n mooi-

schryver.' (vw xxm, p. 677-678)

`Kentge hem, d.h. als kunstkritikus? Hy behandelde
in 't «Nieuws v.d.D.» herhaaldelyk de tentoonstellingen in Arti, en onlangs gaf hy in dat blad z'n l e artikel
over den Salon(schilderyentent. st.) in de Louvre. Universeeler man heb ik nooitgezien. Hy spreekt ma-

Zonnestelsels, In Idee 173 schrijft M. dat het 'kinderachtig – dat heet: 't is menschelyk – [is] altyd te schermen met zonnestelsels, om iets te bewyzen van een
persoonlyken god'. De zeepbelletjes in een waskom,
diegeschud wordt, laten nl. hetzelfde zien: elk zee
belletje `neemt de plaats in, die het naar de omringende gegevens innemen moet. De aarde, de zon,
Sirius, doen dat ook.' (vw H, p.391).

leisch als 'n Bataviaan, zonder ooit in Indie geweest te
zyn. Hy teekent, schildert, portretteert. (...) Hy componeert. (
...) Hy spreekt italiaansch, voor zoover ik er
over kan oordeelen, zeer goed. Hy doet aan latyn,
rieksch, hebreeuwsch, gotisch, keltisch en nog meer.
g
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 wêl mooi wordengevonden.) En by dat alles is hy tegenover my ten

Zoogdier, luffrouw Laps

minste, zoo kinderlyk zacht en inschikkelyk – ik ben
soms lastig, weetje – dat ik er puur verlegen mee ben.'

Zoroaster, (Perzisch: Zarathustra) ca. boo v.Chr.,
stichter van de Parsische, oud-Perzischegodsdienst.
M. noemt hem in de tweede teschiedenis van gezag' als een van heersers die een god `maakten' om
macht engezag te krijgen, want: Vie macht wil, wil
God.' (Minnebrieven, vw II, p. 35).

Ziircher, Johannes-4851-1905, schilder en geleerde,
aanvankelijk onderwijzer te Swolgen en later te Amsterdam. Hi' was medewerker van de Noord-Brabantsche Courant en schreef diverse artikelen over kunst
in o.a. Het Nieuws van den Dag. Hi' promoveerde in
Berlin. In 1879 huwde hi' een rijke vrouw. Tien jaar
later scheidde hi' van haar, zonder overigens aanspraak te maken op haar geld. Hi' hertrouwde in
1892 in Londen met een eveneens rijke vrouw. In
1899 publiceerde hi' de autobiografische roman Roeping. Win Ted's verhaal uit den polder (Amsterdam:
C.A.J. van Dishoeck). Naar aanleiding van dit boek,
noemde Willem Kloos hem een leerling van M. 'met
een eigen cachet' (Nieuwereliteratuurgeschiedenis. Amsterdam, i9o5, dl. III p. 159). Ziircher was een bijzonder man, hi' zou vijftien talen spreken, maakte
naam als schilder en liet bij zijn dood ca. 15o schilderijen na.
Hi'j was een groot vriend en bewonderaar van M. In
juli 1880 logeerde hi twee dagen bij M. en Mimi (VW
XX, Ix 477) . Na afloop van zijn bezoek bond hi' M.
geld om de villa ''"Auf der Steig' in Nieder-Ingelheim te kopen. Hi' schonk hem i4000 mark (brief
van M. aan J.A. Roessingh van Itterson d.d. ii oktober 1880, vw XX, p. 513). In 1882 is Ziircher den van
de initiatiefnemers van het *Huldeblijk. Behalve
een huis schonk Ziircher M. ook regelmatig boeken.
Direct na M.'s overlijden reisde Ziircher samen met
Willem Paap naar Nieder-Ingelheim. Zij waren niet

(vw xxm, P . 594).

Zuur, de hotelhouder van De Toelast in 's-Gravenhage, waar M. o.a. in 1868 logeerde. Toen hi' op 6 februari 1878 een voordracht hield in Delft, kwam
Zuur beslag le en op de verdiensten ter voldoening van M.'s huurschuld (vwxix, p. 64). *Van Zuylen zorgde voor de afhandeling van de zaak. In
februari 1876 noteert Mimi in haar dagboek dat M.
eens eenpositief krante-artikel over hemzelf aan de
wantrouwige Zuur had laten lezen, waarna deze
meende dat M. het stuk zelf hadgeschreven (vw xviII, p. 245).

Zuylen, Willem van-4847-1901,

succesvol acteur,
aanvankelijk te Antwerpen. In 1874 richtte hi' samen met A.J. Le Gras en J.M. Haspels de Nieuwe
LeGras).
Rotterdamse Schouwburgvereniging op ("
In 1875 voerde dit toneelgezelschap Vorstenschool op,
waarbij Van Zuylen de rollen van Herman en Spiridio vertolkte. Van Zuylen raakte later in de problemen en werd zenuwziek.

Zuylen van Nijevelt, Julius P.J.A., graaf van-48191894, studeerde rechten te Utrecht, bekleedde daarna diverseposten in diplomatische dienst, o.a. te
Constantino el. In het laatste kabinet Van Hall
(1860- 1861) was hi' minister van Buitenlandse Zaken. Vervolgens was hi' korte tijd lid van de Tweede
Kamer, in 1862 werd hi' gezant te Berlin. In 1866
formeerde hi' met P. Mijer, en in nauw overleg met
Willem in, een nieuw kabinet. In het kabinet Van
Zuylen van Nijevelt-Heemskerk Azn. werd hi' wederom minister van Buitenlandse Zaken. Na de benoeming van Mier tot gouverneur-generaal,
ontbond Van Zuylen van Nijevelt de Kamer. In 1867
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werkte hi' mee aan de oplossing van de Luxemburgse Kwestie. Aangezien hi' het waarborgverdrag omtrent Luxemburg mede ondertekend had, werd zijn
begroting op 26 november 1867 verworpen. De koning handhaafde echter het kabinet, waarna de Kamer opnieuw ontbonden werd. In deze periode
wendt M. zich tot *Rochussen om hem zijn hulp aan
te bieden:
`Ilk verneem dat de ministers hun ontslag hebben ingediend, en dat derhalve, indien Z.M. het gelieft aantenemen, de liberaliserende praatjesmakers eerlang
weder vry spel zullen hebben. Moet Nederland op
nieuw worden overgeleverd aan de dorre schoolmeestery van den heer Thorbecke? Indie aan den heer
Franssen van de Putte? Kan de heer van Zuylen my
niet gebruiken? Mag ik niet meedoen in den stryd om
den Koning weder tot Koning, de regering weder tot Regering te maken? Het staat aan den heer van Zuylen Nederlands Bismarck te zyn. Het land zou er wel by
varen.' (27 november 1867, vw XII, p. 520)
M.'s overleg met Rochussen, Van Zuylen en Hasselman loopt uiteindelijk op niets uit. M. verlaat teleuresteld het land.
g
Op 28 apri11868 werd de begroting van dit `Koninklijk kabinet' verworpen, op 4 juni treden de ministers af. Van Zuylen van Nijevelt werd diplomaat en
later lid van de Raad van State.
Zuylen van Nijevelt, Jacob P.P., baron van-, 18161857 gehuwd met Emilie Annette
1890, vanaf 3o ijul
Rochussen(1837-1889), dochter van 1.J. Rochussen
en Anna Sara Velsberg, achterneef van de vorige.
Van Zuylen van Nyevelt was liberaal lid van de
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Tweede Kamer(1848), later ook van de Eerste Kamer. In 1852-1853 was hi' minister van Buitenlandse
Zaken in het eerste kabinet Thorbecke. Hi'j werd in
1861 eerste minister, maar moest in datzelfde jaar aftreden. Hi' keerde als conservatief terug in de Kamer en bestreed er fel het tweede ministerie
Thorbecke(1864). M. prijst hem hierom in Idee 536
(vw In, p. 373-374) . Van 1867 tot 1885 was hi' gezant
te Paris, in 1888 werd hi' wederom lid van de Eerste
Kamer.
Zijn, het-, Het zijn liegt niet: Vie de wetten van het
zyn nagaat – ik gebruik hier 't woord: wetten by benadering: er is een: opdat, alles is: omdat! – zeilt den
stroom der vooroordelen dood.' Mee575, vw iv, p.
332). De "fysica vormt het 'ware geneesmiddel teen
het verbranden van oude vrouwtj es en het bouwen
van malle torens'(Idee 577, vw iv, p. 333). 'Het zyn
liegt niet' is ook het motto van Idee 899, dat opent
met de woorden: 'Het is onzeplicht de kluisters der
biologie te verbreken.'(vw iv, p. 636).
In de bijbel is op zeer veel plaatsen de ware betekenis van het `symbool jehovah' bewaard gebleven, betoot M. vervolgens in Idee 9oo:
`Men zou een lange lyst kunnen maken van al de eigenschappen die aan 'n persoonlyken God worden toegeschreven, en die volkomen van toepassing zyn op de
vervoeging van het werkwoord Zyn. Eeuwigheid, Onkreukbaarheid, Rechtvaardigheid, Alomtegenwoordigheid, Waarheid, Almacht, Alwetendheid... we
vinden dat alles in den aard der Bingen, in het [Grieks
`pare], het alles waarmee de Grieken de Natuur trachtten aan te duiden.' (vw Iv, p. 637)
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Multatuli/Eduard Douwes Dekker(182.0-1887). Foto van Wegner en Mottu (1875)
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Everdina Huberta `Tine' baronesse van Wijnbergen (1819-1874). Eerste vrouw van Multatuli.
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Pieter Jan Constant Eduard `Edu' Douwes Dekker (1854-1930) met zijn echtgenote Annetta Post van Leggelo.
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[links] Elisabeth Agnes Everdine `Nonnie' Douwes Dekker (1857-1933). Dochter van Multatuli en Tine.
[rechts] jan Douwes Dekker (1816-1864). Oudere broer van Multatuli.
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[links] Sietske Cornelisdr. Abrahamsz(1842-1912). Dochter van Multatuli's zuster
Catharina en Cornelis Abrahamsz.
[rechts] Eduard Vouter' Bernhold(1876-1945). Geadopteerde zoon van Multatuli en Mimi.
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Maria Frederika Cornelia 'Mimi' Hamminck Scheel (1839-1933). Tweede echtgenote van Multatuli.
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Raden Adipatti Karta Negara (ca. 1796-1879). De inlandse regent van het district Lebak.
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[links] Abraham des Amorie van der Hoeven(1821-1848). Jeugdvriend van Multatuli.
[rechts] Reijer Jan Antonie Kallenberg van den Bosch (1822-1892).
Vriend van Multatuli vanaf begin jaren '6o.
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[links] Carel Vosmaer(1826-188.
Publicist en kunstkenner, vriend van Multatuli.
9)

[rechts] VitusJacobus Bruinsma (1850-1916). Leraar to Leeuwarden en lid van de vereniging De Dageraad,
vanaf1874 bevriend met Multatuli.

ILLUSTRATIES

546

4t

Sicco Ernst Willem Roorda van Eysinga (1825-1887) met
Indische dienst) en vriend van

zijn gezin. Lotgenoot (ontslag uit de
Multatuli.
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[links] Frans Christiaan Giinst(1823-1885). Uitgever van Multatuli's Minnebri even.
[rechts] Rudolf Charles d'Ablaing van Giessenburg (1826-19o4). Uitgever (onder de naam R.C. Meijer)
van enkele werken van Multatuli, waaronder de eerste twee bundels Ideeen.
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[links] Georges Lodewijk Funke (1836-1885). Belangrijkste uitgever van Multatuli.
In 1875 verscheen bij hem de vierde druk van de Max Havelaar, de eerste door
Multatuli herziene uitgave van zijn 'Max'. Foto bibliotheek KVB
[rechts] Jan Waltman Jr. (1839-1891). Uitgever van Nog-eens: Vrye Arbeid, Duizend-en-eenige
hoofdstukken over Specialiteiten en Millioenen-studien. Foto bibliotheek KVB
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Klaas Ris 4821-1902). Het huishoudboekje van Klaas Ris vormde de basis voor het beroemde
Idee451 over de erbarmelijke levensomstandigheden van de arbeider.
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Glorioso, de duivel (18°7; eerste druk 180o) van Christian A. Vulpius. Titelpagina en frontispice van het
derde deeltje van de rovergeschiedenis die rote invloed had op de kinderziel van Woutertje Pieterse.
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Rinks boven] Gerrit Broens Jr. Auteur
van Papillotten van Oom Geurt en bewonderaar van Multatuli, riep in 1861 de Nederlandse vrouwen op Multatuli financieel to
steunen.
[rechts boven] Jacob de Vletter (1818-1872).
Strijdbaar man, werd in 1869 wegens vermeende ondermijning van het gezag veroordeeld tot io jaar tuchthuis. In de
Causerieen gaat Multatuli uitvoerig op
deze zaak in.
[rechts onder] Hendrik Hendricus Huisman(1821-1873). Multatuliaan, voorzitter
van de vereniging De Dageraad en publicist van hetgelijknamige tijdschrift.
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Everdina (1803-1889) en Wilhelmina Carolina (1806-1883) van Wijnbergen, de `tantes' van wie
Multatuli veelgeld leende.
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[boven] Hotel Weimar. Hotel aan de Spaanse Kade to Rotterdam, waar Multatuli in deperiode
1878-1881 diverse malen logeerde.
[onder] Carel Vosmaer: tekening van de Sonnenberg, een ruine van een oud kasteel nabij Wiesbaden,
die een belangrijke rol speck in de Millioenen-studien. Foto Vosmaer-archief, Den Haag
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[links boven] Jonkheer Alphonse Johan Bernhard
Horstmar Nahuys (184o-189o). Vriend van Multatuli
en vertaler van de En else Max Havelaar.
[rechts boven] Johannes van Vloten (1818-1883).
Letterkundige, aanvankelijk bevriend met
Multatuli, later een van diensgrootste vijanden.
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[links onderl Conrad Busken Huet (18z6-1886).
Belangrijk letterkundige en criticus, met wie
Multatuli eerst op vriendschappelijke, maar
later op vijandige voet stond.
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Carel Vosmaer: tekeningen van het huis to Wiesbaden, waar Multatuli en Mimi begin jaren '70
woonden. Foto Vosmaer-archief, Den Haag
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[links] Geboortehuis Multatuli. Huis in de Korsjespoortsteeg to Amsterdam, waar thans het
Multatuli Museum isgevestigd.
Huis waar Multatuli de laatste jaren van zijn leven doorbracht
[rechts] Sterfhuis Nieder-In
met Mimi en hun aangenomen zoon Wouter.
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Cambronne, Pierre Jacques Etienne,

Brutus, Lucianus Junius, 75, 289, 416

88

graaf, 2, 29, 88, 179

Brutus, Marcus Junius, 75, 87, 371

Camillus, Marcus Furius, 66, 89

Bruyn, Cornelis de, 75
Bruijn, J.L., 171

Campbell, Marinus F.A.G., 112, 334
Campe, Julius, 89

Bruijn, P., 144

Camphuysen, Dirk R., 89, 286

Braunius Oeberius-Meyer, Ytje, 64

Bruijn Kops, Jacob L. de, 75, 76

Campra, Andre, 89

Brauw, C.A. de, 35

Bruyn Prince, P.M.L. de, 76, 226, 243

Canova, Antonio, 59

Brauw, jhr. Willem M. de, 64

Buddingh, W., 297, 501

Capadose, Abraham, 105, 422

Brecht, Bertold, 494

Buchner, Ludwig F.C.C., 24, 76, 299

Capellen, Godert A.G.Ph., baron van

Bredero, Gerbrand A., 65, 70, 396

Buckle, Henry Th., 76,126

Bredius, Jan P., 65, 205, 276

Buckler, Johann, zie Schinderhannes

Carelsen, Fie, 289

Bremer, Frederika, 65, 66

Buffon, Georges L. Leclerc, graaf de,

Carey, Henry, 196
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Bremer, Joh., B.H., 66,135,177,178,
390, 506
Bremer-Snelleman, Christina, 66,

76
Bull, Abraham Johannes de, 20, 77,
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der, 58,

89, 180, 253, 319

Caroline A.E. van Brunswijk, koningin van Engeland, 74, 90
Carolus, Charles E.P., 42, 44, 62, 90,
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123, 301, 43 1, 516
Carolus, mw., 44, 48

Claudius Civilus, 96, 343

Covielle (ps. van Albert Rogat), 106

Clausewitz, Karl von, 96, 97

Cartenstat, Hubertus J., 90,183, 244,

Cleerens, Johannes B., 9, 97, 306, 482,

C.F., 274
Cremer, Jacobus J., 107, 161, 174, 250,

418
Cartouche, L.D. (Louis Dominique

485
Clemins, Richard, 170

333, 334, 371 , 496, 522
Cremieux, Isaac A., 107

Clerck, R. de, 326

Crisafulli, Henri, 107, 303, 337

Casas, Fray Bartomolomeo de las, 90,

Clio, zie Si Oepi Keteh
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504
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Cromwell, Oliver, 107, io8, 378

Coccejus, Johannes, 488

Crone, Bernardus B., 108
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Cochius, F.D., 58, 310, 354

Cruikshank, George, la

Castor, 417

Cock, Paul de, zie Kock, Charles P. de

Cujas, Jacques, 108, 309

Castren, Matthias A., 4o8

Coen, Jan P., 34, 97, 226
Coens, M., ps. van Penning Jr., Wil-

Curtius, Marcus, 2, 29,109

Bourguignon), 90, 376

Cateau, zie Teunisz, Cateau
Catharina I (Marta SkavrOnski), keizerin van Rusland, 91
Catharina II (de Grote), keizerin van

lem L.
Cohen, Alexander, 171, 311, 335

Cuyp, Albert, 315
Cuypers, Julia, zie Lier-Cuypers, Julia
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Cohen Stuart, Abraham B., 63, 97, 98,
434
Cohen Stuart, James W.Th., 97, 98,

Daalen, E.C. van, 30
Daendels, Herman, W., 35, 36, 37,111,

Caus, Salomon de, 91, 448

464
Cohn, M., 330

Cervantes Saavedra, Miguel de, 92,

Colenso, John William, 98,104

Dagmar, prinses van Denemarken,

Coleridge, Samuel Taylor, 85

Rusland, 91
Cato, Marcus Porcius (de Oude), 91
Cats, Jacob, 91

123, 240

Daehne van Varick, August von, in
202, 227, 257

Chalons, Rend de, prins van Oranje, 512

Collard, Petrus A.A., 98, 133, 212, 301

431
Dagobert I (Frankische koning), 113

Chambord, Henri C.F.M.D. d'Artois-

Collatinus, Lucius Tarquinius, 289

Dam, Karel van, 114

Columbus, Christophorus, 98,100,

Dam, Marcus van, 114

Bourbon, 92
Champollion, Jean F., 92

132, 306

Damme, B., 45, 124, 125, 325, 523

Changarnier, Nicolas A.Th., 92

Commines, Philippe de, 99, 248

Damme, Jan, 325

Chantepie de la Saussaye, Daniel, 92,

Comte, Auguste, 99, loo

Daniels, C., 21

93, 448
Chapsal, Charles P., 339

Conde, Louis Henri Joseph, loo

Dante Alighieri, 114, 243, 253

Confucius, 307

Danton, Georges J., 114, 115, 296

Chasles, Victor E.P. Philarete, 93

Conscience, Hendrik, ioi, 102

Darnsley, Henry, 296

Chassepot, Antoine A., 93

Constandse, A.L., 325, 440

Chataigneraie, Francois, seigneur de

Constantijn (ps. van Maria P.W.C. van

Darwin, Charles, 115, 192, 439
Daudet, Alphonse, 392

la, 106

der Does-Scheltema), ioz

Daum, P.A., 309

Constantijn I, de Grote (Romeins keizer), 102

Daumer, Georg F., 115
Decker, Jeremias de, 115

Cooper, James F., 104

Decker Zimmerman, Johannes, 115,

Chateleux, Jean J.M. de, 94, 521

Coorengel, Claas G., 36,104
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Dedem, Hendrik van, 376

Chodowiecki, Daniel, 94

Coppde, Francois, 104

Dedem, Willem K., baron van, 376

Christiaan iv, koning van Denemar-

Coquerel, Athanase J.,104

Defoe, Daniel, 115, 315, 510

ken, 472
Christiaan vii, koning van Denemar-
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Deiss, Maria W. (Mina), 21, 115, 252

Corday d'Armont, Marie A.A.Ch.,

Deiss, Oskar F., 115
Ddjazet, Virginie, 115, 116
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104, 296, 499
Coriolanus, Gnaeus Marcius, 104
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Corneille, Pierre, 104, 138
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Cornelia, 104, 499

288, 390, 396, 405, 479, 517, 518
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219, 478
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Delboeuf, Joseph R.L., 378
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Delprat, Isaac P., 116

Chateaubriand, Francois R., graaf de,
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ken, 449

Deken, Aagje, 53, 82, 187, 213, 234,

jhr. Johan P., 67,105
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Civilus, Paulus Julius, 96, 359

Coronel Sr., Samuel, 105

Demosthenes, 117, 364

Claasen, A.H., 275

Cort, Frans J. de (ps. van Ludwig F.

Dentu, E., 203, 303

Civilus, Claudius, zie Claudius Civilus

Claassens, zie Claeszen, Reinier

Brandts Buys), 172

Depeuty, Charles D., 532

Claesz van Ilpendam, Jacob, 43

Cort van der Linden, Pieter W.A., 238

Deprince, Laurent F., 31

Claeszen, Reinier, 96

Cortez, Hernan, 105,132, 321

Derby, Edward G. Stanly, lord van, 118

Clant, jkvr. A.C.C.G., zie Vosmaer-

Cosman, Herman, 105, 113

Derossi, Carl, 118, 165, 171

Coss, Ottilie N.C.M., 105, 128, 243

Descartes, Rend, 22, 38,118

Clant van der Mijll, Antoine J., 204

Costa, Isaac da, 105, 106,12o, 258, 412,

Destouches, Philippe Ndricault, dit,

Clant van der Mijll-Piepers, Adriana

422
Coster, Laurens Janszoon, 55, 282

57
Deutz, J., 322

Claudius, Matthias (ps. Asmus), 96,

Coster, Samuel, 433

Deutz van Assendelft, Andries A., 436

194
Claudius, Tiberius (Romeins keizer),

Couperus, Petrus Th. (ps. Petrus), 106

Deutz van Assendelft, jhr. H.J., 436

Courier dit Dubekart, Agathon M., zie

Deventer, C.Th. van, 61, 69,173

Clant, jkvr. A.C.C.G.
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onder ps. Brata Yoeda
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Dupuy de Montbrun, Raymond, 136
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Douwes Dekker, Auguste H.E., 7, 105,
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Douwes Dekker Jr., Eduard, 129,140
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Douwes Dekker, Engel (zoon van Pie-
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Diepenhorst, P.A., 413
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Douwes Dekker, Hugo, 130
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ter), 16, 129, 212, 371
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Douwes Dekker, Willem, 130
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Duymaer van Twist, C., 377, 474
Duyse, Herman van, 104,138, 146,
164, 165, 231, 239, 429, 435
Ebers, Georg Moritz, 139
Eck, A. van, 398
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140
Edu, 6, 7,10, 19, 20, 37, 39, 55, 56, 69,
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139, 140,146, 189, 203, 209, 210, 234,
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240, 254, 285, 300, 301, 305, 310, 325,

D'Israeli, Benjamin, 78,122, 174, 407
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Eduard', koning van Engeland, 141

422
Dissel, Elie J.T. van, 405
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Eduard II, koning van Engeland, 142
Eeden, Frederik van (ps. Cornelis Paradijs), 141, 176, 251, 337, 356, 365
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Effen, Justus van, 141

Douwesz, Pieter, 129
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Egeron, koning van Banda, 9
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Dozy, Gualtherus J., 101017, 131
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Driessens, Victor, 344

Eldik Thieme, P.J. van, 113
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Droz, Gustave, 133
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leman, Mathilde
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Elizabeth I, koningin van Engeland,

Dufaure, Armand J.S., 134

143, 246, 274, 296, 393
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Dulaure, Jacques A., 134
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Dona, Wilhelmina E. van der, zie

Dumas (fils), Alexandre, 134, 135, 219,

Donders, Franciscus C., 7,125
Dondorf, Dr. A, ps. van Anderson,
Anna M. (Marie)

253,424
Dumas (pere), Alexandre, 135, 158,
219, 344, 455
Dumonceau, Charles, 135

Dongelmans, B.P.M., 70, 437, 497, 512

Diincker, Franz G., 468

Donkersloot, N.A., 520

Dunois, Jean de, 135, 208

Dooren, Willem van, 332, 337, 523

Du Perron, (Charles) Edgar, 33, 48, 51,

Doorenbos, Willem (ps. Keerom), 76,
126, 212
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Elssler, Therese, 143, 454
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Engels, Friedrich, 298
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Eshuys, Cornelis H., 142,146

Fischer, Theophile, 154

Esopus, ps. van Huisman, Hendrik H.
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graaf d'Estrey
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Flemmich, mw., 23,155, 189
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Ett, Henri A., 56, 70,114,116, 238, 324,
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Flotow, Friedrich von, 297
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Focrest, Elisabeth, zie Etzerodt-Fo-
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Fokke Simonsz, Arend, 155, 455
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220, 227, 231, 234, 238, 245, 246, 248,
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Evers, Karin, 362
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274, 287, 291, 297, 298, 302, 309, 311,
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466, 476, 479, 487, 489, 492, 494,
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200, 418, 429, 469, 507
Francken, Eep, 15o, 271, 277, 287, 291,

Falk, P.F.A. (Adelbert), 261
Famulus, Th., 165
Fantasio, ps. van Hall, Jacob N. van
Fasseur, C., 103,108,109, 305
Favre, Gabriel C.J., 151, 466
Feisser, J.F., 151
Feith, Johannes P., 151

Francken Az., Walraven, 156, 157,

308, 312, 315, 349, 397, 446
Franklin, sir John, 157, 359, 399, 504
Frans I, vorst van Oostenrijk, keizer
van Duitsland, 157, 297
Frans II, vorst van Oostenrijk, keizer
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Gagern, Friedrich, freiherr von, 163
Galba, Servius Sulpicius (Romeins keizer), 38o

Frans I, koning van Frankrijk, 38,

Galenus, Claudius, 16, 163
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Frans H, koning van Frankrijk, 296
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de Putte, Digna J.
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Gibson, Walter, 173, 517

193, 212, 26o, 408, 492, 494, 534

Giegh, Charlotte, gravin von, 445

Gras, Jan, 18i, 182

Gilbert, Maria D.E.R., zie Montez,
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495, 514, 530
Hall, Maurits C. van, 187
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223, 229, 230, 232, 234, 236, 237, 248,

H., zie Amorie van der Hoeven, Her-

249, 251, 252, 253, 258, 259, 268, 269,

man A. des

283, 294, 304, 305, 306, 309, 310, 318,

Goot, P. van der, zie onder ps. Quintus

H., Elise, 494

323, 325, 328, 331, 337, 339, 343, 345,
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Houwink Gzn., Jan, 24, 57, 209, 433,
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Kampen, J. van, 485

Hoyle, Edmond, 210

Jan I, graaf van Holland, 141, 517

Kampen, Nicolaas G. van, 187, 241,

Hubrecht, H.F.R., 210
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Huydecoper, Balthasar, 214, 254, 359

Jongstra, Atte, 10, 44, 59, 64, 98,185,

Huygens, Christaan, 214
Hugens, Constantijn, 214, 234, 297
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Karr, Alphonse, 174, 242

258, 416, 515
Kaulbach, Wilhelm von, 245
Kean, Edmund, 245
Keer, P.,120, 245

Huygens, GM., 3, 54, 176, 490

326, 359, 361, 437, 44o
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Kervel, Thomas A.C. van, 226, 247,

Koning, H.J.T.M., 324
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Philips, de Goede, hertog van Bourgondie, 41
Philips ii, koning van Spanje, 17,143,
146, 223, 364, 512
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Philips in, koning van Spanje, 439
Philipse, Johan A., 82, 364
Philoverax, ps. van Huisman, Hendrik H.
Philostratus, 55
Piepers, M.C., 364
Pierson, Allard, 71, 92, 212, 288, 364,

wes Dekker-Post van Leggelo, Annet-

Reclus, Elie, 4, 386, 387, 398

ta G.
Posthumus, Rinse, 373

Reclus, Elisee, 386

Potgieter, Everhardus J., 32, 55, 59,

Rees, Willem A. van (ps. Brutus), 368,

73, 79, 140, 173, 210, 240, 324, 373,
379, 486, 521
Potter, Paulus, 58

Rees, Otto van, 42, 180, 387, 5o8
387, 451
Regnard, Jean F., 89
Rehbinder, Nicolai, graaf, 388

Potvin, Charles, 152, 373

Reichstadt, Napoleon, hertog van, 388

Pouyer-Quertier, Augustin Th., 227,

Reine de Navarra, zie Marguerite

Pik, Willem, 105, 195, 305, 365

373, 459
Praamstra, Olf, 98

Reinout II, hertog van Gelre en Zut-

Pincoffs, Abraham L., 365

P.R.-d, ps. van Westra, Pieter

Pincoffs, Lodewijk, 365, 491

Prescott, William H., 171, 292, 374

Reinsma, R., io8

Pincoffs-Polak, Roosje, 365

Princen, H.J.C. Poncke, 130

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 310,

Pino Post, Franciska, 365

Prins, L., 413

Piron, Alexis, 365, 366

Remo, ps. van Wattez, Omer

Pisteuologos, ps. van Wiersma, Jan N.

Prinsen, Jan J., 45, 174, 396, 397
Prinsen, PieterJ., 374

Pisuisse, Hendrik L.F., 366

Propertius, Sextus Aurelius, 333

Pius vi, paus, 100

Pruimers, Daniel, 376

E.J., 330, 388, 455
Renan, Ernest, 309, 388, 389, 448, 486

Pius ix, paus, 359, 366

Pruimers, Johanna Th., baronesse van

Rensen, A.G. van, 372

Pizarro, Francisco, 29, 295, 366, 504
Place, Cyrille P.Th. la, zie La Place, Cy-

Dedem, 4, 49, 71, 79, 92, 376
Pruimers, Margaretha D., 376

Reve, Karel van het, 55, 349

Pryce, Mary, zie Hucht-Pryce, Mary

Reville, Albert, 104, 389

365,389
Pigault-Lebrun, ps. van Pigault de
l'Epinoy, Charles A.G., 83, 365, 405

rille P.Th.
Planche, Jean B.G., 366

van der

d'Angouleme, reine de Navarra
phen, 142

388
Remusat-Gravier de Vergennes, Claire

Revers, J.P., 218
Reybaud, Louis, 389, 390

Plank, P.C. van der, 49, 54

Ptolomeus 1,147

Reynolds, sir Joshua, 390

Plato, 366, 435
Plautus, Titus Maccius, 158, 319, 366

Pijnacker Hordijk, Cornelis, 370

Reynst, jhr. Joan C., 390

Pythagoras, 131, 147, 203, 378

Rhemrev, C.H., 390

Play, Pierre G.F. Le, zie LePlay, Pierre

Pythias, 343

Plettenberg, Alexander Leonard, baron van, 1, 116, 134, 325, 339, 366,
367, 497, 505
Plinius Caecilius Secundus, Gajus,
356
Plutarchus, 14, 367, 435, 445
Pod, A. van der, 57
Polak, H.J., 368
Polak, M.S., 184, 372
Polak Kerdijk, Henry, zie Kerdijk,

Q , 23, 27, 379, 487

Richard III, 390

Quack, Hendrik P.G., 101, 325, 379,

Richardson, Samuel, 289, 39o, 391,

380, 500
Quarles, Mevrouw, ps. van Anderson,

405, 479
Richelieu, Armand J. Duplessis, her-

Anna M. (Marie)
Quinet, Edgar, 210, 380
Quintilianus, Marcus Fabius, 265, 380
Quintillianus, ps. van Braunius Oberius, Nicolaas

Poll, F. van de, 42

tog en kardinaal de, 91, 391
Richelieu, Louis F.A. Duplessis, hertog de, 391
Richter, Johann P.F., zie onder ps.
Jean Paul

Quintus (ps. van P. van der Goot), 38o

Ridder, Alphonse de, zie onder ps. Els-

Raaf, Harm de, 70, 238, 296, 383, 420,

Riecke, Carl F., 75, 147, 391
Riemsnijder, Hendrik, 28, 163

schot, Willem

Henry Polak
Poland, Theodorus, 368

Rhijn, Leendert J. van, 390
Richard I van Leeuwenhart, 39o, 407

G.F.

510

P011nitz, Carl L., vrijheer von, 369,

Rabus, Petrus, 56

Rienzi, ps. van Kol, Henri H. van

458
Pompeius Magnus, Gnaeus, 87

Rachel, Elisabeth (ps. van Elisabeth R.

Riet, C. van, 420

Ponson du Terrail, Pierre A., burg-

Racine, Jean, 22, 104, 138, 267, 384
Radboud (koning der Friezen), 384

392, 435, 439, 509
Ristori, Adelaide, 384, 392, 411

Pool, Carel S. van der, 309, 369

Radcliffe-Ward, Ann, 384

Ritter, Pierre H., 392

Pool, Frederik H.A., 190, 369, 497

Rademacher, Jac. (ps. van E.Ph.H. van

Ritter, W.L., 229

Pool, G.J., 369, 370, 500

der Ven), 101, 159, 464
Rademakers, F., 304

Robbers, Jacques G., 143, 212, 220,

graaf de, 153, 369

Pool-Hamminck Schepel, Frederika
M., zie Hamminck Schepel, Frederika M.
Poolman, Willem, 37o
Poot, Hubert Czn., 37o
Pope, Alexander, 37o

Felix), 383, 384

Rafael, 310, 384
Raffles, sir Thomas Stamford, 384,
385
Ramaer, Anthon G.W., zie onder ps.
Lachme

Ris, Klaas, 4o, 113, 118, 244, 337, 391,

302, 392, 497
Robespierre, Maximilien M.I. de, 88,
114, 225, 393
Robidd van der Aa, Pieter J.B.C., 173,
334, 393
Robinson, Charles E., 180

Poppaea Sabina, 335, 343
Poppink, J.W., 37o, 371

Ramazotti, Sarafino, 59

Robsart, Amy, 393

Rappard, jhr., Josias C., 220, 385, 392

Rochefort, Victor H., markies de, 388,

Poquelin, Jean Baptiste, zie onder ps.

Rappo, Carl, 385
Raspail, Francois V., 385

393
Rochussen, Charles, 220

Porcia, 27, 371

Rattazzi, Urbano, 386

Rochussen, Emilie A., zie Zuylen van

Post, David, 2, 372

Rattazzi-Bonaparte Wyse, Marie S.,

Moliere

Post, Elisabeth M., 45, 372

310, 385,

Nyevelt-Rochussen, Emilie A.
Rochussen, Jan Jacob, 20, 39, 42, 52,

Post, Pieter, 211

Raupach, Ernst, 145, 386, 419

68, 77, 79, 8o, 81, 103, 180, 183, 192,

Post van Leggelo, Annetta G., zie Dou-

Realistus (ps.), 315

194, 206, 210, 225, 243, 249, 302 , 305,
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412, 420

313, 339, 354, 361, 388, 393, 394, 395,

Rute, De, 386

Schaap, Dirk F.,

398, 447, 456, 458, 535
Rochussen-Velsberg, Anna Sara, 535

Ruys, A., 326

Schadd, Karel Hermanus, 143, 302,

Rodet, 169

Ruyter, Michiel Az. de, 63, 261, 403,

Schaepman, Hermanus J.A.M., 104

Roelfsema, C.G., 326
Roelfsema-Tenge, J.A., 326, 413

404, 466
Rijckevorsel, Elie van, 404

Schambeck, Johann G., 243

Roell, Willem F., 395

Rijk, Jacob S. de, 261, 404

Scheffer, Ary, 247, 248, 413

Roessingh van Iterson, Johan A., 48,

Rijmer, Jan de, ps. van Goeverneur,

Scheffer, Mej., 52o

55, 98, 1.04, 116, 193, 212, 242, 269,

Ruyter, Joost de, 54, 276, 302, 34 1, 403

340, 403, 409, 412, 461
120, 412, 48o

Scheltema, Jacobus, 336, 411, 413, 532

Jan J.A.
Rijn, Johannes G. van, 376, 404

Scheltema, P., 126

Rijswijck, J. van, 93

Scheltema, Salomon P.,

Roever, N. de, 165

Saaymans Vader, Pieter Hendrik, 405

Schenkendorf, Max von, 27, 4 14, 457
Schenkman, Jan (ps. Levi Mozes Za-

Rogat, Albert, zie onder ps. Covielle

Sable, Mme de, 27o

Rohan, Louis R.E., kardinaal de, 87,

Sacher-Masoch, Leopold von, 190,

Scherius, Reinier, 66, 306, 312, 345,

395
Rolet, Charles, 395

253,298,405
Sade, Donatien A.F. de, 83, 405, 479

Scherr, Johannes, 415

Rolin-Jacquemijns, Gustave, 395,

Safir, Moritz G., zie Saphir, Moritz G.

Scheurleer, Daniel F., 415

39 6, 497
Rollo, eerste hertog van Normandie,

Saintine, Xavier B.,

319,336,362,395,455,534
Roessingh van Iterson-Fransen van de
Putte, Digna J., 395

396
Romein, Jan, 325
Ronge, Johannes, 397
Ronkel, Ph.S. van, 152
Roobol, Cornelis, 73,194, 397, 450
Roorda van Eysinga, Sicco E.W. (ps.
Sentot), 4, 10, 30, 33, 51, 70, 71, 72, Si,
82, 83, 85, 89, 97, 100, 102,127,135,
152, 153, 191, 203, 212, 217, 229, 245,
253, 255, 265, 28o, 282, 284, 285, 298,

414

dok uit de Krim), 414

406

414, 415, 500

Schiff, Severijn D., 67,

415

Saint-Hyacinthe, 142

Schikaneder, Emanuel, 465

Saint-Lambert, Jean F., markies de,

Schill, Theodoor F., 415

144, 406
Saint-Simon, Claude H. de Rouvroy,

Schiller, Johann C.F. von, 59, 154, 171,

Comte de, 53, 491
Sainte-Beuve, Charles A., 79

491
Schimmel, HenrikJ., 74, 333, 416,

Saks, J., 51, 72,135, 205, 373, 395, 401
Saksen, Albrecht van, 239

449, 465
Schimmelpenninck, Rutger Jan, 1, 211

Saksen, Maurits van, 406

Schimmelpennick van Nyenhuis, Rut-

Saksen-Coburg-Gotha, prins Albert
F.C.A.E. van,

407

177,178,185, 272, 375, 397, 415, 416,

ger Jan, 416, 417
Schimmer, J., 168

330, 335, 339, 3 62 , 364, 365, 366, 367,

Saladin, Sultan, 407

Schinderhannes (Johann Buckler), 64,

387, 393, 397, 398, 399, 403, 407, 413,
419, 42 0, 434, 461, 486, 488, 491, 500,

Salden, H.O.M., 489

417
Schippers, Jacob, 326, 417, 42o

516, 520, 521, 533

Salisbury, Robert A.T.G. Cecil, mar-

Roorda van Eysinga, Sytze, 397

Saleh, raden,
kies van,

407

407

Schltimann, J.C., 6
Schmeltzer (Carl Schmelzer), 417

Roorda van Eysinga, Sytze F.W., 399

Sallet, F., 397

Schmid, Johann N.C.F. von, 417

Roorda van Eysinga-Dibbitz, Geer-

Salvador, jhr. Mozes, 29, 155, 304,

Schmidt, Max, 236

407, 408, 474, 500
Sand, K.L., 256

Schmidt auf Altenstadt, jhr. Johann

Sandick, Johan A. van, 191

Schmit, F.J., 55

Roos, mr. de, 326
Rooses, Max, 101, 172, 200, 209, 248,

Sandick, Rudolf A. van, 35, 45, 130,
210, 243, 386, 408

Schmook, Ger, 93, 326, 418, 484
Schneider, Maarten, 55, 112, 349

356, 399, 483
Roscius Amerinus, 95

Sandrock-ten Hagen, Nans, 26o, 289,

Schneither, J.J. 9, 112

408,409
Sanherib Owning van Assyrie), 43, 409

Scholten, Joannes H. (pastoor), 9o, 92,

Santen, Pieter van, 164 302, 338, 409,

Scholten, prof.dr. Johannes H., 404,

ROssing, J.H., 7

412
Santen Kolff, J. van, 433

Scholz, Wilh., 249

Rossini, Gioacchino A., 35, 284, 327,

Saphir, Moritz G., 409

Schonck, E.J.B., zie onder ps. Eibesius

R3o5tg
1 ;4110s0
, Lucas, 51,187, 209, 400, 424,

Sappho, 409, 499
Sardou, Victorien, 410

Schook, Willem F., 419, 431
Schoolmeester (ps. van Gerrit van de

truida Catharina, 398
Roorda van Eydinga-Duvoisin, Jenny
L., 398

Rosenstein, Frans W., 154, 270
Ross, John, 157, 399, 504
Ross, L.,12

G.O.S. van, 367, 384, 417, 418

229, 244, 316, 418, 479
418

Linde), 420, 461

465
Rothschild, Mayer A., 400

Sarphati, S., 355

Rouffaer, Gerrit P., 400

Sauvage, Thomas, 89

Rousseau, Jean Jacques, 24, 46, 73,

Sauvlet, Hubert, 249

Schopenhauer, Arthur, 420

Savelkoels, Maria G., zie Fischer-Sa-

Schrant, Johannes M.,

126, 144, 145, 204, 205, 25o, 288, 389,
390 , 396, 397, 401, 402, 406, 490, 506
Rowland, Alexander, 402
Royer, Louis, 490

Sartono Kartodirdjo, 35, 228

velkoels, Maria G.
Savornin Lohman, jhr. Alexander F.
de, 411

Schoondochter, De, zie Douwes Dekker-Post van Leggelo, Annetta G.

421

Schroeder van der Kolk, J.L.C., 421
Schubart, Christian F.D., 422
Schulze-Delitzsch, Hermann, 422

Rubens, Petrus P., 310, 402

Say, Jean B., 294, 411

Schumacher, Balthasar G., 196

Rudolf Charles, ps. van d'Ablaing van

Scaevola, Gaius Mucius Cordus, 75,

Schiirmann, Jos, J., 422, 495

Giessenburg, Rudolf Ch.

321, 411

Schuurman, 293

Rueb, Gra, 361

Scarron, Paul, 411

Schuwalow, 407, 422

Ruloffs, Bart., 251

Scarron d'Aubigne, Francoise, 155,

Schuijlenburch, fam., 36

Ruloffs, Johannes P.C., 402, 403

169, 411, 412

Schwab-Welman, Wilhelmina, 289

572

Schwartz, Berthold, 423
Schwartz, Carl, 286, 422, 423
Schweickardt, Katharina W., zie Vrouwe van Heusden
Scialoja, Antonio, 294, 423
Scipio Africanus, Publius Cornelius,
104, 423
Scipio Africanus Minor, Publius Cornelius, 423
Scott, sir Walter, 66,143, 246, 275,
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Smira, ps. van Linde, Antonius van
der

Starckenborg van Straten-Bruinier,
Jeanne M., 443, 444

Smit, Cornelis, 432

Staring, Anthony C.W., 8, 252, 358,

Smit, Fop, 432, 433
Smit, Fop (zoon van voorgaande), 432

444
Stedman, John G., 444

Smit, Jacob, 74, 79

Steele, Richard, 141

Smit, Jan, 432

Steen, Jan, 315, 444, 445

Smit, J.M., 324
Smit Kleine, Frits (ps. Piet Vluchtig),

Steinmetz, Carel Ph.C., 445

212, 289, 433

Stein, Karl von, 445
Stempel, A.A. van der, 303

300, 309, 390, 393, 396, 423, 424
Scribe, Augustin E., 135, 273, 274, 393,

Smith, Adam, 411, 433

Stephanie de Beauharnais, 194

Smits, Den ouden heer, ps. van Lindo,

Steringa Kuyper, B.H., 182, 445

424
Scriverius, Petrus, 72

Smollet, Tobias G., 154

Seelig, Hendrik G., 424

Smout (de j onge), 433

Sempronius, Gaius, 104, 181
Senden, Gerard H. van, 425

Smout, Adrianus, 2 5, 433
Snelleman, Christiaan, 66

Seneca, Lucius Annaeus, 425

Snelleman, Christina, zie Bremer-

Sentot (ps. van Alibassa Prawiro DirdJo), 425
Sentot, ps. van Huisman, Hendrik H.
Sentot, ps. van Roorda van Eysinga,
Sicco E.W.
Servaas van Rooyen, Abraham J., 148,
425, 426
Sevenhoven, J.J. van, 463

Mark P.

Snelleman, Christina

Stern, Ernst (ps. van Hofstede), 164,
446
Sterne, Laurence, 315, 397, 446, 451,
510
Steyn Parvé, D.C., 32o
Stieltjes, Thomas J., 112, 325, 398, 446,
500

Snelleman, Johannes Francis, 66,197,

Stockum, W.P. van, 161

346, 380, 434, 435
Snelleman-Dupont, Josephina H., 434

Stolte, Harm, 1, 20, 37, 77, 276, 447

Snoek, Andries, 245, 435

Stoppelaar Blijdesteyn, J. de, 186

Socrates, 14,126, 367, 435, 436
Soera Rana, ps. van Esser Jr., Isaac
Soest, G.H. van, 435

Stoke, Melis, 214, 447

Storm, Reinder, 465
Storm van 's-Gravesande, N.J., 175,
176

Severin, 372

Soetan Adam, 436

Sevigne, Mme de, 270

Soetan di Langiet, 436

Straatman, Jan W., 333, 340, 448
Strabbe, Arnoldus B., 36, 448

Shaftesbury, Anthony A. Cooper, (der-

Soetan Salim, 436, 439

Stradivarius, Antonio, 104,107

Solms, Amalia van, 211

Straten, Barend W. van, zie Starcken-

de) graaf van, 285
Shakespeare, William, 120, 153, 188,
236, 245, 249, 253, 275, 278, 351, 390,
415, 426, 493
Shelley, Percy B., 397
Si Oepi Keteh, 31,115, 227, 243, 426,
436
Si Pamaga, 12,114, 226, 304, 385, 426,

Solms, Friedrich van, 386
Son, Van, 35,128, 228, 437, 456
Sophie F.M. van Wurttemberg, konin-

borg van Straten, Barend W. van
Straten, Hans van, 51
Strauss, David F., 448, 467

gin der Nederlanden, 32, 145, 211,

Stromer, Th., 303, 449, 509

259, 289, 438, 520

Strootman, 519

Sorgdrager, Pieter, 5

Strootman, H., 46, 203, 449
Struensee, Johann F. graaf van, 449

SOtemann, A.L., 35, 304
Soubirous, Bernadette, 289

Stuart, Martinus, 449

Spamer, Franz 0., 39, 371, 438

Stuart Mill, John, zie Mill, John Stuart

Siddin, 417

Spencer, Herbert, 192, 231, 311, 439

Stuiveling, Garmt, 7, 28, 31, 65, 7o,

Siedenburg, Adam F., 415, 427

Speyk, Jan C.J. van, 29, 39, 179,199,

Siegenbeek, Matthijs, 355, 427, 438,

202, 439
Spiess, Johann, 436, 439

427, 436
Sickingen, Franz von, 427

439, 507
Siffer, A., ioi
Siffle, Alexandre F., 427
Silanus, Lucius, 343

Spigt, P., 249, 497
Spinola, Ambrioso, markies de Los
Balbazes, 299, 439, 430

105, 135, 150, 166, 188, 191, 213, 218,
243, 250, 278, 294, 302, 324, 325, 326,
349, 369, 386, 397, 449, 350, 489,
490, 495, 52o
Stumpff, Johan E., 73, 450, 498, 500
Stijntje, 519

Simons, A., 428

Spinoza, Baruch de, 24, 332, 372, 440,

Sue, Eugene, 123, 153, 397, 450, 505

Simons, Pieter, 165, 404, 428

486
Spohr, Louis, 440

Sully, Maximilien de Bethune, hertog

Sinning, 336
Sinninghe Damste, J., 428
Sint Eloy, 428

Spohr, Wilhelm, 70, 165, 171, 190, 243,

Suetonius Tranquillus, Gaius, 88
de, 12
Suringar, W.H., 308

Sint Georges, zie Sint Joris

303, 311, 315, 44 0, 449, 495, 520
Sprengel, M.C., 444

Swanborn Gzn., R.A., 337

Sint Gertrudes, 166

Springer, F., 130

Swart, Anna, 7

Sint Joris, 428

Springer van Eyk, J.P., 5o8

Swart, G. (G.S.), 2

Sint Libre, 429

Staden, Alexius van, zie Brink, Jan ten

Swart Abrahamsz, Theodoor, zie

Sint Laurens, 429

Stael-Holstein-Necker, Anna L.G. ba-

Sint Sebastiaan, 297, 429
Sitor Situmarang, 426

rones de, 442, 499
Staes, Jozef, 299, 442

Sint Teresia, 429

Stamkart, Johannes A., 3 13, 347, 442

Sixtus v, 320, 430

Stanley, lord, zie Derby, Edward G.

Slatius, Henricus, 43o
Sleeswijk-Holstein-Augustenburg,
erfprins van, 416
Sloet van de Beele, Ludolf A.J.W., 42,
158, 180, 265, 394, 398, 431, 500

Stanley

Abrahamsz, Theodoor Swart
Swieten, Jan van, 3o, 58, 69, 116, 252,
256, 424, 451
Swift, Jonathan, 451
Swinden, Jean H. van, 46, 451
Switzar, Johannes L., 413

Stapels, F.W., 173

Sybel, Heinrich von, 452

Stapert-Eggen, Marijke, 291, 520

Sypesteyn, jhr. Cornelius A. van, 452,

Starckenborg van Straten, Barend W.
van, 332, 443, 444

510
Sijthoff, A.W., 112
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T., ps. van Heyst, D.F.
Tacitus, Publius Cornelius, 206, 284,

573

Titus, Flavius Vespasianus, 125,154,
463

Veder, W.R., 165
Veegens, Daniel, 475

343, 449, 454
Taglioni, Maria, 454

Tjasink, Johannes, 73, 194, 397, 450

Veen, H.G. van der, 165

Tjikandi-Ilir, 35

Veen, Hidde R.J. van der, 5, 347

Taine, Hippolyte, 79, 311, 439, 454

Tjikandi-Oedik, 35

Veen, J. van, 165

Tal, Tobias, 30, 454

Toeankoe Bezaar van Natal, 226, 426,

Veenstra, J.H.W., 136

Talleyrand-Perigord, Charles M., her-

436,463
Tollens, Hendrik, 213, 464

Veer, Hendrik de, 39,134, 258, 288,

tog van, 308, 442, 455

296, 338, 353, 371, 475, 476
Veer, Paul van 't, 5, 16,18, 31, 35, 42,

Tallien, Jean L., 393

Tollens, W.A., 229

Talma, Francois J., 245, 455, 465, 5o6

Top, H.J., 7

Tardieu, Auguste A., 35o

T6ppfer, R., 178

43, 51, 67, 70, 104, 111,123, 127,129,
131, 133, 134, 136, 176,185, 191, 194,
201, 208, 239, 243, 244, 247, 248, 250,

Tardieu, Charles, 221

Torlonia, Giovanni, 465

Tarquinius Superbus, Lucius, 75, 289

Tounens, Ordlie-Antoine de, 465

258, 267, 290, 306, 308, 309, 336, 337,

Tartaud-Klein, Alida, 14, 289, 495
Tasso, Torquato, 230, 244

Trajanus, Marcus Ulpius, 356

338, 345, 354, 360, 367, 368, 385, 386,

Taylor, William Cook, 122, 456

Tribonianus, 238

Tellegen, Bernard D.H., 457

Trigt, G.A. van, 496

Tels, H.H., 332

Trip, Jan, 466

Tento, ps. van Haga, Anton

Tristan l'Hermite, 345

Terburch, C., ps. van Esser Jr., Isaac

Trochu, Louis J., 466

Terentius Afer, Publius, 119,158,172,

Troelstra, D., 495

206, 319, 457
Tersteeg, D.F., 122, 315, 333, 359, 457,

Troelstra, P.J., 234
Troeman, radjah van, 466

Ver Huell, jhr. Alexander (ps. 0. Veral-

458
Tertius, ps. van Valette, Gerard J.P. de

Trollope, Sir Francis, ps. van Fdval, Paul
Tromp, Cornelis, 466

by), 477
Ver Huell, Carel Hendrik, graaf, 477

Tromp Meesters, S., 69, 131

Veralby, 0., ps. van Ver Huell, jhr.,

la

Traupmann, zie Tropmann

387, 390, 415, 426, 427, 436, 436, 437,
451, 458, 476, 478, 501, 503, 514, 519
Velde, A.P.F. van de, 19, 127, 351, 360,
476
Ven, Adriaan van der, 331, 476, 477,
507
Ven, E.Ph.H. van der, zie onder ps.
Rademacher, Jac.

Alexander

Tetzel, Johann, 370, 458

Troplong, Raymond Th., 467

Teunisz, Cateau, 125, 458

Tropmann, 91,126, 467

Vergilius, zie Virgilius Maro, Publius

Thackeray, William M., 315, 397

Turgot, Anne R.J., baron d'Aulne 144

Verhage, Hans, 118

Theocritus van Syracuse, 139, 444,

Tuuk, Herman N. van der, zie

Veritas, ps. van Anderson, Anna M.

458, 496
Theodosius de Grote (Romeins keizer), 36

Neubronner van der Tuuk, Herman
Tuuk, Titia K.E. van der, 467, 468
Twesten, Karl, 181, 468

Theophile, 458

Tydeman, H.W., 50, 233

Theophilus, 345

Tydeman, Johan Willem, 469

Thieme, Derk A., 112, 222, 371, 459
Thiers, Louis A., 184, 227, 373, 403,

Tydeman, M., so
Tyrtaeus, 27, 469

459
Thomas, Ambroise, 89

Uhlenbeck, Gerhard H., 305, 471

Thomasius, Christian, 197

Uhlenfeldt, zie Ulfeldt, graaf Korfiz

Thorbecke, Johan Rudolf, io, 15, 23,

Uhlich, Leberecht, 471

26, 47, 52, 61, 63, 71, 76, 79, 91,101,
103, 105,117, 126,134, 136, 144,153,
155, 159, 165, 182, 183, 186, 194, 196,
200, 203, 204, 214, 232, 297, 313, 32o,
334, 338, 354, 357, 368, 407, 410, 416,
420, 423, 432, 442, 459, 46o, 461,
468, 469, 471, 485, 497, 504, 516, 517,
531, 535
Thorbecke, W., 238, 461

Tiele, Pieter A., 3,13,14, 38, 51, 58, 65,
81, 82, 93,142,146,160,161,173,178,

330, 388, 455, 479
Versluys, Jan, 39, 45, 49, 57, 74,144,
151, 212, 265, 2 95, 3 11, 326, 383, 419,
420, 455, 479, 488, 496
Versluys, W., 14, 69, 190, 398, 479
Vermoortel, Philip, 55, 231, 357, 484
Verspijck, G.M., 30, 451
Versteegh, Caroline Joanna, 13, 36, 9o,

Uilkens, Johanna van, 74

127, 244, 317, 418, 479, 48o
Versteegh, Johannes Martinus, 479,
480
Vervoort, Hans, 399

Ulbach, Louis (ps. Ferragus), 153, 275,

Verwey, Albert, 7, 79,126, 251, 337,

471.
Ulfeldt, graaf Korfiz, 472

480
Verwijs, E., 344

Umberto atoning van Sardinia 472

Vespasianus, Titus Flavius, 23, 125,

Usteri, J.M., 414

154
Veth, Daniel D., 434

Valadon, Emma, zie onder ps. Alcasar,

Veth, Pieter J., 30, 173, 223, 303, 332,

Uilkens, Jacobus Albertus, 372, 471
Uilkens, Jacobus Albertus, zie onder
ps. Periphateticus

Tichelaar, Willem, 504
Tiedeman, H., 461

(Marie)
Verres, Cajus Lucinius, 95, 478, 479
Verschuer, Adriaan D., baron van, 32,

Theresa van het
Valckenier Kips, J.H., 176

334, 368, 473, 480, 481, 505
Veuillot, Louis, 13, 481

192, 195, 212, 223, 223, 231, 233, 234,
24o, 246, 248, 254, 262, 269, 274, 275,

Valentijn, Francois, 474
Valerius, Adriaen, 288

Victor Emmanuel ii, 472, 482

293, 298, 308, 343, 344, 345, 349, 364,
368, 388, 461, 462, 474, 488, 491, 504

Valette, Gerard J.P. de la (ps. Tertius),

Vidocq, Francois E., 482

172,174, 371, 474
Valk, Theodorus A.F. van der, 324,

Vigne, J.O. de, 324, 482

361, 474, 475, 486
Valois, jean C., 260

Virchow, Rudolf, 47, 279, 281, 482

Tilanus, Christiaan B., 462
Timoer-leng, 34, 462
Timotheus, ps. van Huisman, Hendrik H.
Tin Aijon, 463
Titus (ps. van A.F.H. de Lespinasse),
463

Vanrusselt, Rend, 44o, 449

de, 475
Vauvenargues, Luc de Clapiers, mar-

Vargas, Juan

kies de, 475

Victoria, koningin van Engeland, 407

Villier, baron von, 273
Virgilius Maro, Publius, 100, 389, 482
Vis, D., 23
Visscher, Antoine A.T., zie onder Ps.
Brussel, A. van
Visser, Carel M., 18, 306, 482
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Visser, D., 129, 233
Vissering, Simon, 349, 361, 482
Vitalis, L., io8
Vitringa, A.J., 459
Vletter, Jacob de, 28, 91, 484, 485, 491
Vletter-Kleyweg, Wilhelmina J. de,
484
Vliegen, W.H., 165
Vliet, Leonard (van Woudrichem) van,
485

Vloten, Abraham A. van, 332, 471
Vloten, Johannes van, 9, 14, 21, 28, 34,
38, 5o, 55, 72, 83, 88, 96, 98, n6, 128,
141, 161, 163, 169, 191, 240, 279, 287,
288, 324, 326, 361, 365, 366, 375, 379,
41 5, 417, 418, 419, 42o, 421, 422, 434,
440, 444, 455, 464, 474, 475, 479,
485, 486, 487, 488, 491, 492, 495,
499, 500, 515, 519, 521, 529
Vloten, Martha van, 141, 295
Vluchtig, Piet, ps. van Smit Kleine,
Frits
Voetius, Gisbertus, 488
Vogel, Albert, 464
Vogt, Karl, 488
Voigt, Von, 488
Voisins, graaf Gilbert de, 454
Volck, Annette, 78
Volck, Maria, zie Hamminck SchepelVolck, Maria
Vollenhoven, Jan Messchert van, 490
Volney, Constantin F. de Chasseboeuf, graaf de, 490
Voltaire, Francois M. Arouet de, 24,
84, 87, 88, 144, 171, 199, 308, 374, 389,

Vries, Hendrik de, 113, 378, 498
Vries, Jan E. de, 73, 194, 450, 498, 500
Vries, Jeronimo, 288
Vries, Jesaja, 249
Vries, Johan de (ps. Asmodde), 28
Vries, Matthias de, 101, 120, 138, 285,
298, 427, 438, 439, 454, 485, 498,
499, 515, 518
Vrouwe van Heusden, 50, 499
Vulpius, Christian A., 174, 175
Vuylsteke, Julius P., 200, 501
Vygodskaja, E., 51
Waal, Engelbertus de, 9, 12, 99, 112,
254, 285, 503
Waal, Margot de, 259, 261
Waal, R. de, 274
Waal-Van der Hucht, Marie A.T. de,
503
Waanders, Francois G., zie Bloemen
Waanders, Francois van
Wachenhusen, Hans, 504
Wagenaar, Jan, 41, 50, 504, 505
Wagener, Hermann, 468
Wagner, Richard, 297
Waitz, Georg, 126
Wallace, Alfred R., 223, 481, 505
Wallenstein, Albrecht von, 153
Waltman Jr., Jan, 14, 70, 83, 91, 98,
134, 155, 201, 234, 238, 245, 260, 283,

298, 304, 312, 330, 334, 338, 346, 348,
362, 366, 367, 371, 375, 385, 419, 426,

287, 297, 311, 327, 339, 348, 366, 372,
379, 416, 479, 487, 5oo, 501, 505
Wap, Jan J.F., 505, 5o6
Warens, Louise E. barones de, 401, 506
Wartenberg, gravin von, 296
Wassenbergh, E., 367
Water, Jona W. te, 43
Watt, James, 448, 506
Wattez, Omer (ps. Remo), 506
Wattier, Johanna C., 506
Wazenaar, ps. van Vos, Amand de
Weber, K.M. von, 160, 297
Wechmar, baron von, 273
Weddik, Arnoldus Laurens, 12, 71,
226, 331, 361, 420, 427, 507
Wegerif, A.H., 28,166
Wegner & Mottu, 372
Weiland, Petrus, 438, 472, 507
Weitzel, August W.P., 507, 508
Welderen baron Rengers, W.J. van,
134, 222
Wenzelburger, Carl Th., 174, 375,
495, 509
Werner, A., 252
Werner, mw., 252
Wertheim, Abraham C., 325, 367, 500,

437, 439, 455, 457, 458, 473, 48o,
485, 487, 488, 489, 494, 495, 496,
497, 500, 509, 513, 515, 5 21, 525, 527,
529
Vosmaer-Clant, jkvr. A.C.C.G., 496
Vane, Robert, 133, 497
Vreede, George W., 28, 101, 365, 497,
498, 499, 515
Vries, B. de, 238

Wertheim, W.F., 42
Westerbaen, Jacob, 72, 509
Westerman, Maarten, 510
Westermann, W.B., 372
Westra, Pieter (ps. P.R.-d), 277, 279,
324, 383, 510
Westra, P.M., 174, 242
Westrheene Wzn., Tobias van, 112, 333

401, 490

Vondel, Joost van den, 25, 34, 38, 57,
63, 7o, 101, 122, 155, 234, 251, 275, 421,
433, 455, 490, 491
Voo, Goose W. van der, 62, 238, 383,
464, 491
Voorstad, Henriette D., 7,140
Voorstad, Theodoor H.R.L., 7,140
Vooys, C.G.N. de, 415
Vos, Amand de (ps. Wazenaar), 495
Vos, Jan C. de, 212, 270
Vos, K., 317, 360
Vosmaer, Carel (ps. Flanor), 2, 8, 14,
16, 34, 40, 44, 48, 50, 55, 56, 58, 6o,
70, 80, 81, 88, 9o, 91, 92, 97, 112, 116,
117, 123, 124, 125, 131, 139, 145, 154,

160, 161, 163, 168, 170, 177, 179, i8o,
204, 205, 212, 220, 231, 233, 235, 239,
241, 246, 259,

270, 274, 282, 283, 284,

509

Weyer, Peter, 234
W.H., 503
Wheeler, sir Hughes, 92
Wibaut, Florentius M., 45, 174, 325,
511

Wibaut-Berdenis van Berlekom, Mathilde, 45, 511
Wichmann, Erich, zoo
Wielek, H.C., 449
Wienecke, Carl Alexander, 7, 219
Wienecke, Georg Julius, 6
Wienecke, Johannes Cornelis, 7
Wieniawski, Henryk, 511
Wiersma, Jan N. (ps. Pisteuologos),
164, 406, 511, 512
Wiertz, Antoine, 415
Wiessner, H.H., 277
Wilhelm I, koning van Pruisen, keizer
van Duitsland, 254
Wilhelm II, koning van Pruisen, keizer van Duitsland 52
Wilhelm i van Wurttemberg, 520
Wilhelmina Frederika Louise, prinses
van Pruisen, koningin der Nederlanden, 143
Willebrord, 512
Willem ii, graaf van Holland, 217
Willem Iv, graaf van Henegouwen en
Holland, 41
Willem (Karel Hendrik Friso) iv, prins
van Oranje Nassau, 211, 512, 513
Willem v, prins van Oranje Nassau,
211, 513

Willem I de Zwijger, 182, 229, 328,
364, 512
Willem II, prins van Oranje, graaf van
Nassau, 49, 55, 214, 512
Willem in (Hendrik), stadhouder van
Holland, Zeeland enz., koning van
Groot-Brittannie, 171, 214, 225, 285,
512

Willem I, koning der Nederlanden,
43, 143, 159, 211, 291, 333, 497, 513
Willem ii, koning der Nederlanden,
22, 28, 40, 143, 513
Willem III, koning der Nederlanden,
22, 30, 31, 41, 57, 68, 69, 78, 83, 103,
199, 245, 254, 301, 438, 451, 467, 493,
494, 498, 504, 5 13, 514
Willême, C., 514, 521
Willême, mw., 514
Willems, Alfons, 496
Wilsen, F.C., 514
Windthorst, Ludwig, 261
Winkel, J. te, 51, 57
Winkel, Lammert A. te, 120, 138, 285,
298, 427, 438, 439, 454, 472, 498,
499, 515, 518
Winkel, Pierre G. te, 515
Winkler Prins, Antony, 515
Winkler Prins, Jacob, 515
Wintgens, Willem, 57, 159, 198, 262,
431, 510, 516
Wira K(o)esoema, 67, 75, 116, 242, 243,
300, 516
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Wiselius, Samuel Iperusz., 516, 317
Witsen Geysbeek, Pieter G., 155, 455,
517
Witt, Cornelis de, 171, 514, 517, 532
Witt, Jacob de, 287
Witt, Johan de, 49, 171, 432, 514, 517,
532
Witt Hamer, M.J., 435, 455
Witte van Citters, J. de, 334
Witte van Haemstede, 517
Wittelbach, 41
Woesthoven, Catharina Rebecca, 5o
Wolff, Adrianus, 517
Wolff, Betje, 53, 82, 187, 213, 234, 288,
390, 396, 405, 479, 517, 518
Wordsworth, William, 57, 85
Worthmann, F., 119
Woudrichem van Vliet, Leonard, zie
Vliet (van Woudrichem), Leonard
van
Wouter (Wouter Bernhold), 72, 74,
183, 190, 295, 518
Wurttemberg, Karl Eugen hertog van,
422
Wijck, jhr. Carel van der, 17
Wijk, jhr., Herman C. van der, 520
Wijk, J. van, 43
Wijnanda van Goudoever, Maria, 21
Wijnbergen, Carel F.J.P., (baron) van,
154, 520
Wijnbergen, Carolina F., 210
Wijnbergen, Everdina van (tante van
Tine), 195, 456, 520
Wijnbergen, Everdina H. (Tine), (baronesse) van, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 19, 23,
27, 31, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 52, 55, 6o,
65, 66, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 82, 90,

575

93, 94, 98, 103, 105, 1o6, 108,119, 125,
127,128,129, 130034134039040,

Xylander (ps. van Holzmann, Wilhelm), 367, 525

141, 145, 146,149, 152,154, 157, 161,

163, 164, 167,179, 181, 183, 185, 186,
189, 190, 191, 192, 193, 195, 200, 201,
204, 205, 208, 210, 213, 214, 225, 228,

Untema, Jacob W., 473
Young, Edward, 151
Ypsilanti, 527

230, 232, 234, 240, 242, 244, 246, 248,
249, 250, 251, 258, 259, 260, 266, 270,
276, 281, 29, 293, 295, 300, 301, 302,

306, 310, 314, 315, 321, 323, 324, 325,
334, 340, 341, 343, 345, 347, 349, 354,
357, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 369,
370, 371, 373, 379, 390, 393, 394, 401,
403, 407, 4 21, 422, 431, 432, 434, 436,
437, 438, 44 2 , 443, 444, 447, 450, 456,
457, 458, 459, 463, 471, 475, 477, 478,
480, 481, 482, 486, 487, 491, 492, 497,
503, 510, 514, 515, 517, 520, 521, 522
Wijnbergen, Henriette M. (baronesse)
van, 128, 195, 210, 456, 520, 522
Wijnbergen, Sophia L. (baronesse)
van, 210, 520, 522
Wijnbergen, Wilhelmina C. van, 195,
456, 52o
Wijnbergen, Willem L., (baron) van,
59, 201, 522
Wijnbergen-d'Aulnis, Judith G. van,
145
Wijnbergen-Kleijnhoff, Everdina van,
201, 251, 456, 520, 522
Wijngaarden, D. van, 198
Wijnmalen, R.J.W.P. van, 522
Wyse, Thomas, 386
Xenophon, 109, 435
Xerxes, zie Ahasveros (koning van
Perzie)

Zaalberg, Johannes Cornelis, 8, 21, 24,
84, 112,188, 198, 203, 213, 219, 269,
286, 288, 317, 368, 397, 451, 529, 530
Zaalberg van Zelst, G.J., 324
Zeggelen, W. van, 365
Zelandus, ps. van Bellamy, Jacobus
Zellner, Raphael, 104
Zeuxis, 532, 533
Zeyde, Carel van der, 113, 533
Zeyl, Maria Johanna van, 206
Zillesen, Willem J., 271
Zoilus, 412, 533
Zola, Emile, 533, 534
Zoroaster, 534
Zornow, H., 73
Zschokke, Heinrich, 3
Ziircher, Johannes, 27, 75, 94, 96, 106,
128, 141, 212, 233, 268, 336, 337, 353,
384, 444, 515, 534
Zuur (hotelhouder), 208, 534
Zuylen, Willem van, 39, 59, 149, 181,
193, 260, 408, 492, 494, 534
Zuylen van Nyevelt, Jacob P.P., baron
van, 535
Zuylen van Nyevelt, Julius P.J.A.,
graaf van, 313, 339, 395, 534, 535
Zuylen van Nyevelt-Rochussen, Emilie A., 535
Zwart, J., 137
Zwingli, Ulrich, 88

Toen de befaamde sociaal-democraat, folklorist en
woordenboekenschrijver K. ter Laan in 1963 op hoge
leeftijd overleed, beyond zich in zijn nalatenschap een
houten ladenkastje. Dit Meek te zijn gevuld met vele duizenden kaarten, briefjes, gebruikte enveloppen en bloknootvelletjes, waarop Ter Laan alles had genoteerd wat
hij maar kon vinden over Multatuli - en dat was veel.
Eindelijk verschijnt deze ongekende schat aan informatie, zorgvuldig bewerkt en op juistheid gecontroleerd, in
druk.
Wie in deze encyclopedie iets wil opzoeken - doodstraf,
Domela of drankgebruik - vindt niet alleen de typisch
Multatuliaanse, vaak tegendraadse opvattingen over begrippen of personen, maar ook pittige citaten uit Multatuli's boeken en brieven, met zeer veel verwijzingen naar
zijn Volledige Werken.
Dit naslagwerk is ook zeer geschikt om `gewoon' te lezen
of door te bladeren; het geeft een ongemeen boeiend
beeld van onze grootste 19de-eeuwse schrijver en de tijd
waarin hij leefde.
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