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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voorbericht
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Tussen de voorafgaande zeven delen Werken van Multatuli, die zijn litteraire arbeid
bevatten, en dit achtste deel waarin de reeks Brieven en Dokumenten een aanvang
neemt, bestaat een fundamenteel verschil. Het materiaal voor de Werken was
samengesteld uit alle drukken en herdrukken die tijdens het leven van de auteur
verschenen waren, en voorts een klein aantal handschriften. In deze teksten kwamen
vier spellingen voor: die van Siegenbeek, die van Multatuli-zelf (omstreeks 1865),
die van De Vries en Te Winkel, en tenslotte nog een Multatuliaanse variant daarop.
Eenzelfde werk heeft in drie drukken soms drie verschillende schrijfwijzen, en
bovendien honderden varianten in de stijl. Moet men nu de eerste druk kiezen, de
laatste, de middelste? De ene is even autentiek als de andere. Ze allemaal compleet
te geven, met alle varianten, betekent het scheppen van een wetenschappelijk apparaat,
zó omvangrijk dat Multatuli-zelf er achter verdwijnt.
Daarom werd van elk geschrift, na zorgvuldig stilistisch en litterair-historisch
onderzoek, éen druk gekozen; deze tekst werd verrijkt met kennelijke verbeteringen
uit alle overige drukken en zo mogelijk ook uit het handschrift; tenslotte werd het
aldus verkregen werk overgezet in de thans geldende spelling. Tot dit laatste achtten
wij ons des te eer gerechtigd, omdat de tegenwoordige schrijfwijze met die van
Multatuli's eigen voorkeur in verrassende mate overeenstemt. Maar bovendien: door
deze werkwijze gaat er niets autentieks te loor. Wie een speciale studie wil maken
van bepaalde problemen bij enig auteur, zal altijd in de eerste plaats gebruik moeten
maken van de oude drukken zelf; een verzamelde editie, hoe verantwoord en geleerd
ook, kan als een onmisbaar hulpmiddel dienstig zijn, maar de oorspronkelijke
gegevens overbodig maken kan zij nooit.
Bij de Brieven en Dokumenten evenwel ligt de zaak geheel an-
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ders: hier is maar éen tekst origineel, en deze tekst bestaat maar in éen exemplaar.
In wezen zou dan ook een volledige reeks fotokopieën, aangevuld met een bescheiden
commentaar, de meest ideale manier van uitgeven zijn. Bij een gedrukte publikatie
dient men zich derhalve ten uiterste in te spannen om deze ideale manier zo dicht
mogelijk te benaderen. Streeft men bij Multatuli echter naar volledigheid en
autenticiteit, dan stuit men op onvermoede en onoplosbare moeilijkheden.
Van de duizenden brieven, door hem geschreven, zijn er wellicht niet meer dan
evenzovele honderden bewaard; zij bevinden zich in verschillende openbare archieven
en bibliotheken, waarvan de collectie, genaamd het Multatuli-Museum, wel de
belangrijkste is, en voorts in particulier bezit, bekend of onbekend. Een groot aantal
ervan is afgedrukt in de vele uitgaven die er sinds 1890 zijn verschenen. Zoals bij
nauwkeurige vergelijking met de handschriften blijkt, zijn deze uitgaven echter naar
wetenschappelijk begrip deels geheel onbetrouwbaar, deels onvolledig, en haast nooit
zowel betrouwbaar als compleet.
Het spreekt vanzelf, dat onze nieuwe editie in principe slechts gebruik maakt van
de autentieke stukken, en deze onverkort en ongewijzigd weergeeft. In de vroegere
boekuitgaven echter blijken teksten voor te komen, waarvan de originelen ook bij
stelselmatige nasporingen niet zijn teruggevonden. Aangezien daardoor de vergelijking
onmogelijk is geworden, kan men niet bepalen met welke graad van nauwgezetheid
zij destijds werden afgedrukt. Het zou even ontoelaatbaar zijn, ze thans weg te laten,
als ze geheel autentiek te achten. De verantwoordelijkheid moet uiteraard ten volle
blijven rusten op hen, die destijds de publikatie hebben verzorgd. Om duidelijk aan
te geven, dat er van zulk een brief geen origineel binnen ons bereik was, is niet enkel
de plaats vermeld waaraan de tekst is ontleend, maar werd bovendien de datum door
een sterretje gemarkeerd.
Tegen het verlies, althans vermoedelijk, van enkele tientallen uit vroegere
publikaties bekende brieven, staat echter het terugvinden van enige honderden, nog
geheel onbekende.
Daartoe in staat gesteld door subsidies van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, heeft de conservator van het Multatuli-Museum, de heer Henri
A. Ett, in de afgelo-
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pen jaren driemaal een onderzoek kunnen instellen naar de nog verspreide
Multatuliana in binnen- en buitenland. Het resultaat is even rijk als verrassend geweest
en wettigt een systematische research op litterair-historisch gebied, speciaal ten
aanzien van andere negentiende-eeuwse auteurs. Gehele reeksen brieven en
dokumenten zijn aan het licht gebracht, waarvan verreweg de meeste door de bezitters
belangeloos werden afgestaan aan het Multatuli-Museum. Het zij mij vergund zowel
de Rijksoverheid als deze milde gevers hiervoor van harte dank te zeggen. Maar
tevens doe ik een dringend beroep op de eigenaars van nog onbekende of nog
ontoegankelijke Multatuliana om ook hun bezit ter beschikking te stellen, opdat het
een plaats vinde in deze nieuwe, strikt chronologische, strikt objectieve en naar
volledigheid strevende uitgave.
Sinds E. du Perron in het najaar van 1939 mij vroeg met hem tezamen een complete
Multatuli te verzorgen, heeft dit grootse, veel vergende plan mij nooit meer losgelaten,
al ben ik door de tijdsomstandigheden meer dan eens gedwongen geweest, de arbeid
te onderbreken. Dank zij de medewerking van de heren Henri A. Ett, Dr. H.H.J. de
Leeuwe, P. Spigt en aanvankelijk ook de heer F.E.A. Batten, en gesteund door een
subsidie van de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, heb ik nu de
voor-multatuliaanse periode in het leven van Eduard Douwes Dekker kunnen
reconstrueren, voorzover het materiaal reikt. Niet enkel door de vele gegevens die
tot nu toe onbekend waren, maar ook als totaliteit heeft dit eerste paar dokumentaire
delen mij telkens weer verrast. Dieper dan ooit ben ik mij thans ervan bewust hoe
zeer de chronologische ordening onmisbaar is bij elke historische en dus ook bij elke
biografische studie. De inleidingen van mijn hand hebben enkel een oriënterende
bedoeling. Alleen bij de periode-Padang heb ik enige polemiek onvermijdelijk geacht.
Multatuli was, en is nog steeds, een omstreden figuur. Of het geschil door deze
publikatie zal worden beslecht, staat te bezien. Maar indien de argumenten pro en
contra voortaan worden ontleend aan alleszins betrouwbaar materiaal, is er al veel
gewonnen, voor Multatuli misschien, voor waarheid en wetenschap zeker.
G. STUIVELING
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Nota
Bij de verwijzing naar uitgaven waaraan teksten moesten worden ontleend, is gebruik
gemaakt van de volgende verkorte aanduidingen:
Brieven I: Brieven van Multatuli. Bijdragen tot de kennis van zijn leven.
Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker, Geb. Hamminck
Schepel. Amsterdam - W. Versluys. 1891. Eerste periode. Tot 1846.
De originelen, voor de publikatie van dit werk gebruikt, zijn behoudens een
enkele uitzondering niet teruggevonden. Onderzoekingen inzake het probleem
waar, wanneer, waarom en door wie zulke onvervangbare dokumenten zijn
vernietigd, hebben geen enkel resultaat opgeleverd.
Brieven II: idem. Amsterdam - W. Versluys (z.j.) Vervolg Eerste periode.
1846-1859.
De originelen, voor dit werk gebruikt, zijn vrijwel compleet teruggevonden en
thans bezit van het Multatuli-Museum.
Brieven WB I: Multatuli. Brieven. Bijdragen tot de kennis van zijn Leven,
gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel.
Tweede, herziene Uitgaaf. Eerste deel 1912. Uitgegeven door de Maatschappij
voor goede en goedkoope Lectuur - Amsterdam.
Brieven WB II: idem. Tweede deel.
Dit boek en het voorafgaande zijn in wezen herdrukken van Brieven I en II, zij
het met ondergeschikte wijzigingen. De eerste editie echter is gedrukt met
gebruikmaking van de originelen zelf, de Brieven WB uiteraard niet. Ofschoon
bij ontleningen de bladzijden van de beide edities worden opgegeven, is de tekst
vrijwel steeds afgedrukt overeenkomstig de vroegste publikatie.
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Bescheiden 1900: Officiëele Bescheiden betreffende den dienst van Multatuli
als Oost-Indisch ambtenaar, uitgegeven door P.M.L. de Bruijn Prince. Jogjakarta,
Firma H. Buning. 1900.
Bescheiden 1908: Exemplaar, berustende in het Multatuli-Museum, van de
nimmer in de handel gebrachte, vermeerderde heruitgave der Bescheiden 1900,
slechts bevattende de bladzijden 190-320, waarop stukken uit de jaren
1846-1856.
Op het schutblad heeft de heer De Bruijn Prince aangetekend: ‘voor de tweede
maal in 1908 vergeleken met de bescheiden berustende in 's Lands Archief te
Weltevreden door mijn schoonzoon H.U. Schleurholtz Boerma’.
Bescheiden 1910: Officiële Bescheiden betreffende de dienst van Multatuli als
Oost-Indies ambtenaar. Uitgegeven door P.M.L. de Bruyn Prince. Tweede
vermeerderde druk. Max Havelaar op de westkust van Sumatra. Amersfoort
G.J. Slothouwer 1910.
Uitsluitend op dit boek berust de dokumentaire kennis omtrent Dekkers verblijf
te Natal (1842-'43) en te Padang (1843-'44). De Bruijn Prince heeft echter maar
een klein gedeelte van zijn stukken zelf gezien en gekopieerd; de meeste zijn
hem, blijkens zijn Voorrede, als afschriften ter hand gesteld. Een deel van deze
afschriften werd niet naar de eigenlijke missives genomen, maar naar de minuten;
een ander deel betrof teksten die zelf reeds ambtelijke kopieën - en soms kopieën
van kopieën - waren van autentieke missives. Ofschoon uit vergelijking van de
data en de briefnummers blijkt dat niet alle details even nauwkeurig zijn
overgenomen, wekt het materiaal toch de indruk van betrouwbaarheid, hoewel
tevens van onvolledigheid. Van de autentieke stukken is ons niets bekend, ook
niet in fotokopie; ze moeten thans, voorzover onze inlichtingen strekken, wel
voor het overgrote deel als verloren worden beschouwd.
Het boek van De Bruijn Prince is ingedeeld naar de archieven waar de stukken
zich destijds bevonden (Natal, Padang, Batavia) en onderverdeeld naar bepaalde
onderwerpen als pakhuisadministratie, kas, in- en uitvoerrechten, enzovoort.
Welk nut zo'n systeem ook mag hebben, de bezwaren overwegen sterk.
Overeenkomstig de opzet van onze publikatie is het
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materiaal van De Bruijn Prince nu geheel in chronologische zin geordend,
hetgeen dus ook inhoudt dat een missive die ons slechts in kopie-vorm als bijlage
van een latere brief bekend is, werd opgenomen op de oorspronkelijke datum.
Dit materiaal echter bevat behalve de vele stukken ván Dekker, ook talrijke aan
hem en over hem. Daar voor een goed verstaan van de verwikkelingen, waarin
hij zich tenslotte bevond, ook déze gegevens onmisbaar zijn, werden zij deels
in extenso overgenomen, deels fragmentarisch geciteerd, deels beknopt
samengevat, met dien verstande dat iedere tekst van Dekkers hand volledig is
herdrukt, terwijl ook van het overige materiaal iedere tekst in enigerlei vorm is
gebruikt en vermeld.
Pleidooi: E. du Perron: Multatuli. Tweede pleidooi. Beschouwingen en nieuwe
Dokumenten. A.C. Nix en Co - Bandoeng. Burgersdijk en Niermans - Leiden
MCMXXXVIII.
Werken: Multatuli, Volledige Werken I-VII. G.A. van Oorschot, Amsterdam
1950-1953.

De aandacht wordt voorts gevestigd op de navolgende punten:
Dekker - Aangezien dit eerste deel van de Brieven en Dokumenten geheel
behoort tot de periode voordat Eduard Douwes Dekker optrad als Multatuli,
wordt met vermijding van deze schrijversnaam gebruik gemaakt van de
aanduiding Dekker, uiteraard behoudens enkele plaatsen waar de volle naam is
verkozen.
Tine - Kortheidshalve wordt Dekkers eerste vrouw, Everdina Huberta Baronesse
van Wijnbergen, overeenkomstig het gebruik in alle Multatuli-publikaties hier
stelselmatig vermeld als Tine.
Mimi - Op dezelfde gronden wordt Dekkers tweede vrouw, Maria Frederika
Cornelia Hamminck Schepel, uitsluitend vermeld als Mimi.
M.M. - Afkorting voor Multatuli-Museum, de collectie handschriften, boeken
en curiosa van het Multatuli-Genootschap. Wanneer van een autentieke tekst
gebruik is gemaakt, wordt geen enkele eerdere publikatie vermeld.
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Typografie - In de afgedrukte teksten is geen poging gedaan om het origineel
met typografische middelen na te bootsen. Bij akten van benoeming zouden
acht à tien lettertypes nodig zijn geweest, zonder dat het resultaat de vergelijking
met een eenvoudig facsimile zou kunnen doorstaan.
Onderstreping of dubbele onderstreping van bepaalde woorden of zinnen is
weergegeven door cursieve druk, echter niet bij de officiële stukken waar de
onderstreping niets anders is dan een typisch ambtenarengebruik van de
negentiende eeuw. Ook bij teksten, die ontleend moesten worden aan oudere
publikaties, is cursivering en spatiëring in deze gevallen dus achterwege gelaten.
De ij, door Multatuli later althans in zijn gedrukte werken steeds vermeden, en
vervangen door de y, komt in de autentieke stukken algemeen voor, al zijn er
zonder regelmaat talrijke gevallen waar de punten ontbreken. In de weergave
is door ons geen verschil gemaakt: overal staat dus nu de ij, ook in teksten die
ontleend moesten worden aan vroegere publikaties waar men systematisch de
y had gebruikt.
De interpunctie in Dekkers brieven beperkt zich niet tot de gewone tekens, maar
bevat ook streepjes, series van streepjes, krassen bij de kantlijn, en dergelijke.
Wat de punten betreft, is iedere reeks, ongeacht het aantal, weergegeven door
drie punten. Wat de streepjes betreft, is iedere reeks weergegeven door twee
streepjes. In sommige gevallen werd een kras bij de kantlijn vervangen door
een interlinie; meestal echter leek zo'n aparte aanduiding van de nieuwe alinea
ons overbodig.
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Dekkers afkomst

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

19

De familie Douwes Dekker
Eduard Douwes Dekker stamt van vaderszijde uit een Zaanse, van moederszijde uit
een Amelandse familie. Aan beide kanten was zeevaart het overheersende beroep.
Tot welstand is het voorgeslacht niet gekomen, mede door de vroege dood van de
meeste leden. Ofschoon Eduards grootouders kort na hun huwelijk over enig geld
beschikten, zodat ze een testament maakten, had in 1799 de begrafenis van de
grootmoeder pro deo plaats. Misschien hebben politieke factoren aan het eind van
de achttiende eeuw hun verarmende invloed geoefend. Van moederszijde was er
eveneens weinig bezit. Het bescheiden kapitaal dat Eduards ouders, blijkens de koop
van een huis, omstreeks 1830 bezaten, is dus door henzelf verdiend en bespaard.
Terwijl van moederskant de familie doopsgezind was, is van vaderskant alleen de
vrouwelijke lijn dat; de rechte lijn was nederduits gereformeerd. Van Eduards
grootouders waren er dus drie menist; de vierde, Pieter Douwesz, staat nog in 1800
als ‘gereformeert’ opgegeven. De zoon, Engel, is doopsgezind geworden, hoewel
hij zijn moeder, die tot deze geloofsrichting behoorde, jong verloren heeft. Doordat
bij de hervormden de kinderen gedoopt worden kort na de geboorte, blijkt uit hun
doopboeken de geboortedatum althans tennaastebij. De doopsgezinden laten zich
eerst dopen op volwassen leeftijd: uit hun registers kan men dag noch maand van
geboorte afleiden, en het jaar slechts in zó verre, als elke willekeurige periode van
twaalf maanden een jaar heet.
Uit de beschikbare gegevens is wel een stamboom samen te stellen, al blijft de
zijde van Eduards moeder beperkt tot in totaal maar drie generaties. Belangrijke
dokumenten betreffende een vroegere periode blijken in de jaren 1940-1945 verloren
te zijn gegaan.
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Kwartierstaat van Eduard Douwes Dekker

Deze kwartierstaat geeft de toestand aan omstreeks 1825. De tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen
naar de navolgende aantekeningen en dokumenten.
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Engel Douwes Dekker, Eduards vader, is van december 1800 tot maart 1807 leerling
geweest van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Kort daarna moet hij
in Zaandam in kennis zijn gekomen met Sytske Klein; zij en ook haar zuster Antje
hebben daar van 1806 af verblijf gehouden. De reden is onbekend. De ouders Klein
hebben waarschijnlijk altijd op Ameland gewoond; in ieder geval zijn Engel Douwes
Dekker en Sytske Klein daar getrouwd, en hebben zij er zich metterwoon gevestigd.
Wellicht bood Ameland in de Franse tijd meer vrijheid en meer kans op verdienste,
dan de Zaanstreek. Volgens Multatuli zijn z'n ouders tijdens het Continentale Stelsel
aan de kost gekomen met smokkelhandel op Helgoland. Omstreeks 1817 echter
vestigden zij zich in het hartje van Amsterdam, dicht bij het IJ. Er waren toen drie
kinderen. In 1818 werd een vierde kind geboren, Antje, dat echter maar twaalf dagen
heeft geleefd.
Van de naam Douwes Dekker is het eerste deel eenvoudig een vadersnaam, de
genitief van een mannelijke voornaam; het tweede deel, van oorsprong een
beroepsaanduiding, komt van Eduards grootmoeder. De combinatie treedt eerst op
bij Eduards vader, maar nog zó weinig als dubbele achternaam, dat van geen der
kinderen de geboorte-akte méer vermeldt dan: Dekker. Kennelijk is met de stijgende
welstand er een stijgend standsbesef ontstaan, waarvan de dubbele naam éen der
uitingsvormen is geweest.
G.S.
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Aantekeningen en dokumenten
Overgrootouders van vaders kant
Nr. 1
Het aangegeven geboortejaar heeft geen andere grond dan de waarschijnlijke
leeftijd van Douwe Jorisz. bij zijn huwelijk in 1764.
Nr. 2
Het aangegeven geboortejaar is geschat als bij nr. 1.
Uit een akte van voogdij, 4 juni 1772 (Gemeente-Archief, Amsterdam) blijkt dat
Antje Kouwer een dochter was van Pieter Heerties Kouwer (overleden vóor 1767)
en van Weijntie Jacobs.
Nr. 3
Huwelijk van Douwe Joris en Antje Kouwer. (Trouwboek der Ned. Hervormde
Kerk te Nieuwendam, 471; Gemeente-Archief, Amsterdam)
1764 Maij 6 zijn de drie Huuwlijkze Sondaagze Proclamatien van Douwe Joris
Jongm: met Antje Kouwer, Jongedr, beyde woonende alhier in onze Kerk onverhindert
ten eijnde geloopen en in deselve getrout.
Nr. 4
Begrafenis van Antje Kouwer. (Grafboek van Nieuwendam; Gemeente-Archief,
Amsterdam). Blijkens een volmacht van 17 maart 1765, kort voor haar overlijden
door Antje Kouwer verstrekt, was haar echtgenoot, Douwe Joris, buitenslands.
Begraafregister der Dorpe Nieuwendam Ao. 1765.
1765
Januarij 1

is begraven 't Lijk van Margrietje
Walraven

Januarij 15

is alhier begraven 't Lijk van Dirk Burger
de Jonge

Januarij 24

is alhier begraven 't Lijk van Jurriaan
Hellewig
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Febru: 12

is alhier begraven 't Lijk van Betje Boom

Febru: 12

is alhier begraven 't Lijk van Pater Paulis
Hendrik van der Meeren

Maart 1

is in onze Kerk begraven 't Lijk van
Grietje Gorter

Maart 23

is in onze Kerk begraven 't Lijk van Antje
Kouwer

Nr. 5
Begrafenis van Douwe Jorisz. (Grafboek van Nieuwendam; Gemeente-Archief,
Amsterdam)
Begraafregister der Dorpe Nieuwendam
1766
Julij 29

Is alhier in onze Kerk begraven 't Lijk
van Geertruij Borgerboot in Leven
Huijsvr: van Cornelis Bark.

August: 12

Is alhier begraven 't Lijk van Roelof Jac:
Roozendaal bij Command: Andries
Cornelis op de reijze na Straad Davids
overleeden woonde te Groote Veen in
Oost-Vriesland

August: 14

Is alhier begraven 't Lijk van Jan Dirksz:
(Enkhuijsen) op reijs na de Straat Davids
bij Command: Reltje Dirks overleeden

August: 14

Is alhier begraven 't Lijk van Aaltje
Schoonemeijer, In Leven Huijsvrou van
Pr: Raven.

August: 15

Is alhier begraven 't Lijk van een Matroos
gent. Pieter Dirksz bij Commandeur Kl:
Nannings op de reijze overleeden

August: 15

Is alhier begrav: 't Lijk van Evert
Nicolaas Matroos bij Command: Kl:
Nannings overleeden

August: 16

Is alhier begraven 't Lijk van Johanna
Maria Gijsberts

August: 30

Zijn alhier begraven de Lijken van 2
ongedoopte Kindren van Harmen
Homberg.
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is alhier begraven 't Lijk van Christiaan
Andries Matroos bij Commandr Pr:
Fredriks overleeden

Septemb: 10

Is alhier begr: 't Lijk van Jan van Delden
Egtgen: van B: onrust.

Septemb: 24

Is alhier begraven 't Lijk van Neeltje
Frooij.
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Octobr: 18

Is alhier begraven 't Lijk van Willem
Kanjer de Jonge

Octobr: 23

Is alhier begraven 't Lijk van Geertje
Arnoldus

Novemb 6

Is alhier begraven 't Lijk van Dirk Gorter.

Novemb 20

Is alhier begraven 't Lijk van Douwe Joris
Egtgen: v: Antje Kouwer.

Nr. 6
Engel Gerritz. Dekker wordt lid van de Doopsgezinde Gemeente. Indien de leeftijd
nauwgezet is aangegeven, moet Engel Dekker geboren zijn na 26 maart 1741 en
voor 27 maart 1742. (Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente Oost-Zaandam;
Rijks-Archief in Noord-Holland, Haarlem)
1763/26 Maart De navolgende personen sijn tot Dese gemeente toegekomen
No 1

Dirk teunisz Koning

out 26 Jaar

2

Dirk Cornelisz Noot

out 23 Jaar

3

Jaapje Klaas Svilvoet vrou out 27 Jaar
van dito D'noot

4

Engel Gerritz Dekker

out 21 Jaar

Nr. 7
Trijntje Waligs Out wordt lid van de Doopsgezinde Gemeente. Indien de leeftijd
nauwgezet is aangegeven, moet Trijntje Out geboren zijn na 14 maart 1739 en voor
15 maart 1740. (Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente Oost-Zaandam;
Rijks-Archief in Noord-Holland, Haarlem)
14 Maart 1761 sijn tot Deze Gemeente toe Gekomen
1

Gerrit pronk woont Aen de out 34 Jaar
Vyschaar

2

Klaas J kox Soon van
Wytze Jan kox

3

Pieter Gerritz Jut Soon van out 17 Jaar
Gerrit Jut

4

Agie Swaardemakers
out 22 Jaar
Dogter van Jan Swaardem.

5

Trijntje Sijmons Kokx
Dogter van Wijle Sijmon
kox

out 21 Jaar

out 21 Jaar
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Trijntje Waligs out Dogter out 21 Jaar
van Walig out
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Nr. 8
De huwelijksdatum is niet bekend, maar ligt met grote waarschijnlijkheid na 26
maart 1763 (zie nr. 6) en voor het midden van 1765 (zie nr. 12).
Nr. 9
Overlijden van Trijntje Waligs Out. (Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente
Oost-Zaandam; Rijks-Archief in Noord-Holland, Haarlem)
1774 Van Dese Gemeenten Afgegaan
1 Raijmpje Vijselaar of decker

overleeden 7 Maij

2 Guurtje Muusz

28 Januarij

3 Jacobs Fransz de Boer met attestatie

Na de Kooy 18 Julij

4 Trijntje jans Meurs

Na de Kooy 18 Julij

5 Stijntje Klaas Vis

Na de Kooy 18 Julij

6 Klaas Egb.

overleeden 28 October

7 Aagje Corneelis Decker

23 Novembr:

8 Dirck Hendriksz Backer

7 Decembr:

9 Trijntje Walings Out

17 Decembr:

Nr. 10
Overlijden van Engel Gerrits Dekker. (Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente
Oost-Zaandam; Rijks-Archief in Noord-Holland, Haarlem)
1810 Van De Gemeente Overleeden
Engel Gerrits Dekker

overleeden 13 Februarij 1810
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Grootouders van vaders kant
Nr. 11
Doop van Pieter Douwes. (Ned. Hervormd Doopregister van Nieuwendam;
Gemeente-Archief, Amsterdam)
1765 Januarij 30 is in onze Kerk gedoopt 't Kind daarvan de Vader is genaamt Douwe
Joris de Moeder Antje Kouwer getuijgen Lijsbet Kouwer 't Kind is genaamt
Pieter.
Nr. 12
Doop van Engeltje Engels Dekker, oud 20 jaar. Indien de leeftijd nauwgezet is
aangegeven, moet Engeltje Dekker geboren zijn na 26 maart 1765 en voor 27 maart
1766. (Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente Oost-Zaandam; Rijks-Archief
Noord-Holland, Haarlem)
1786 Bij dese Gemeente Toegekoomen
Den 26 Maart zijn na voor af gaande aprobatie van de Broeders de Volgende
persoonen op de belijdenis van hun geloof door Domene Ar van der Os met de
Christelijke Waterdoop bediend En tot Lede van dese gemeente aangenoomen
1 Hillegond Goossen tans in ons
Weeshuys

Out 22 Jaar

2 Guurtje Maartens Breuwer idem

Out 21

3 Engeltje Engels Decker

Out 20

Nr. 13
Huwelijk van Pieter Douwesz en Engeltje Dekker. (Schepentrouwregister van
Westzaan; Rijks-Archief in Noord-Holland, Haarlem) De aantekening betreft de
maand augustus 1786.
1 gebod 28 Aug:

Den 26: dito te Zaandam ingetekend
Pieter Douwesz Jman te Nieuwendam &
Engeltje Dekker Jdr. te Wormerveer &
te Westzaandam getrouwd.

2 gebod 4 Septb.
3 gebod 11 Septb.
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Nr. 14a
Overlijden van Engeltje Engels Dekker. (Lidmatenregister Doopsgez. Gemeente
Oost-Zaandam; Rijks-Archief Noord-Holland, Haarlem)
1799 Van de gemeente afgegaan
1 Duyvie Poulus Smit

overleeden 9 Januarij

2 Guurtje Jonh: bakker

overleeden 5 Maart

3 Neeltje Kelder

overleeden 4 April

4 Maarte Bout

met attestatie na de Koog

5 Maarte Corn. Kok

met attestatie na de Koog

6 Hilgont Volmer

overleeden 8 Meij

7 Jacob Schouten

zijn Lidtmaatschap opgeseijdt

8 Albert Cornelisze Loene

overleeden 26 November

9 Tjaakse goosen

overleeden 13 Desemr

10 Engeltje Engels dekker

overleeden 4 Maart

Nr. 14b
Begrafenis van Engeltje Dekker. (Register op de impost van het begraven te
West-Zaandam; Rijks-Archief in Noord-Holland, Haarlem)
Anno 1799

Pro Deo Classis
Per transport f114:-

Maart 1

Pieter Bouwman te
Westzaandam in de 4 Cl:

3:-

-

Maritje Bleekwel dogter
van Jan Bleekwel te dito

-

-

Gerrit Jansz: Brand te
Koog

-

2

Aagje Gerrits: Buijtenste Wede van Anthonij Dekker
te dito

4

Aagje Aris Potas
huijsvrouw van Willem
Sim: Sip te dito

-

Geertje Jansz: van Nieden, huijsvrouw van Gerrit
Schut te Wormerveer

-
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Maritje Lammertsdr:
Gorter te Koog

-

5

Anna Maria te Veltrup,
15:dogter van Melchior te
Veltrup te Westzaandam in
de 2 Cl:

6

Simon Karten te Zaandijk -

8

Engeltje Dekker
huijsvrouw van Pieter
Douwesz: te Wormerveer
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Nr. 15
Overlijdensakte van Pieter Douwesz. (Overlijdensregister West-Zaandam 1811.
Rijks-Archief in Noord-Holland, Haarlem)
Op heden den tweeden December Duizend agthondert en Elf, des voormiddags ten
negen uuren compareerde voor mij Maire van Westzaandam Gemeente
Arrondissement Hoorn, Departement van de Zuiderzee, als waarneemende de
werkzaamheden van Publiek Ambtenaar des burgerlijken Staats Klaas Buis oud 63
jaren Logementhouder en Gerrit Staats Potteman 24, wonende beide te Westzaandam
dewelke mij verklaard hebben dat Pieter Douwesz oud 46 jaren, (waarvan vader en
Moeder Douwe Jorisz: en Antje Kouwer) geboren te Niewendam op Zaturdag den
30e November des avonds ten 6 uuren in No 502 overleden is. Volgens deze
verklaring heb ik de bovenstaande acte opgemaakt die na gedane voorleezing door
de getuigen benevens mij is getekend.
Klaas Buys
Gerardus Staats
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Grootouders van moeders kant
Nr. 16
Geboortedatum onbekend. Het aangegeven jaartal is geschat op grond van de
waarschijnlijke leeftijd van Eeltje Klein bij zijn huwelijk.
Nr. 17
Geboortedatum onbekend. Aangezien de overlijdensakte van 27 juli 1808 haar
vermeldt als 56 jaar oud, moet Claaske Jans geboren zijn na 27 juli 1751 en voor
28 juli 1752.
Nr. 18
Huwelijk van Eeltje Sjoerdsz en Claaske Jans (Trouwboek Hollum, Nederlands
Gereformeerde Gemeente; Rijks-Archief in Friesland, Leeuwarden). De aantekening:
de geboden verhaast, betekent wel dat het huwelijk heeft plaats gevonden tussen twee
zeereizen van de echtgenoot in.
1774
1 Maj

Foppe Gerrits en Trijntje Montes beide
van Hollum.

31 Julij

Sijbrand Nitterts Bakker en Neeke Jacobs
beide van Hollum Atestatie gegeven naar
Amsterdam de geboden verhaast.

9 Octob.

Barent Jansz. Woortman en Antke Dirks
beide van Hollum de man Luithers en de
Vrouw Menist

23 Octob.

Eeltje Sjoerdsz. van Nes en Claaske Jans
van Hollum beide Menist. attestatie
gegeven de gebooden verhaast.

Nr. 19
Datum van overlijden onbekend; in ieder geval vóor 27 juli 1808.
Nr. 20
27 juli 1808. Overlijden van K. Jans Nagtegaal te Hollum, oud 56 jaren. Drie
kinderen. (Extract uit het Register der Overledenen op het Eiland Ameland van 1
juli tot 31 augustus 1808. Rijks-Archief in Friesland, Leeuwarden)
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De ouders
Nr. 21
Een geboorte-akte van Dekkers vader is niet bekend. De geboortedatum wordt
door Dr. J. Pée (Multatuli en de zijnen; Amsterdam 1937; blz. 26) opgegeven als 3
september 1787, maar het dokument waaraan dat feit ontleend moet zijn, komt in
het archief van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam niet voor, terwijl de
aldaar wel aanwezige dokumenten vager gegevens verschaffen. In januari 1807
wordt No. 847 E. Douwes in de notulen vermeld met de bijvoeging: oud 19 Jaaren.
Uit akte nr. 25 zou men tot 1785 als geboortejaar moeten concluderen; akte nr. 27
en de akte van 20 juli 1832 duiden op 1787; het Wijkboek der schutterij geeft in 1819
als Engel Dekkers geboortejaar: 1784 aan. De onderstaande drie aanhalingen zijn
ontleend aan de conduitestaat van Engel Douwes Dekker in het ‘comportementboek’
van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. (Archief aldaar) De datum na
het woord ‘opgegeeven’ en de naam van de commandant zijn niet nauwkeurig te
lezen.
Engel Douwes.
Oostzaandam. Mennoniet
847.
Gedoopt volgens Doopcedul No 815. opgegeeven 5. ..18..
ouders { Pieter Douwes, Wormerveer, Gereformeert.
ouders { Engeltje Dekker, Westzaandam, Mennoniet
de Moeder overleeden, de Vader woont te Wormerveer is schipper op Amsterdam,
en heeft het verbandschrift geteekent gerecommandeert door Comm. Ludens
14 jaar
5 voet 2 d
ingenoomen den 10 December 1800.
1 Jan: 1804

3/m rappt. kent 8ste boek meetkunde 2.4.
st.rec.

22 Febr 1804

aangenomen als Ledemaat en gedoopt

1 April 1804

3/m rappt. kent Steenstra Meetkunde 4.4.
pr.

16 April 1804

geplt. als ligt matroos op het Transpt.
Schip Margaretha Capt. K. Dreewes,

29 Aug. 1804

honorabele mentie bij het uitdeelen der
prijzen
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12 Decemb. 1805

met verlof voor eenigen tyd opgekomen

1 Maart 1807

uit hoofde zijner gevorderde jaaren en
verkreegen kunde ontslagen met
attestatie.

Nr. 22a
Een geboorte-akte van Dekkers Moeder is niet bekend. Dekker schrijft op 5-8
november 1846, dat zij een jaar ouder was dan zijn vader. In haar overlijdensakte
wordt zij vermeld als 64 jaar oud (5 mei 1846).
Nr. 22b
Sytske Klein, te West-Zaandam gedoopt. (Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente
West-Zaandam; Rijks-Archief in Noord-Holland, Haarlem)
1806. Na behoorlijk voorstel aan den Broeders op den 16de februarij 1806 is door
Ds. P Beets, Pieterz op den 23ste februarij met den Heijligen Waterdoop bediend &
tot Leden Dezes Gemeente aan genomen
Nr 1

Pieter de Lange

Zoon van Alt. de Lange
(diacon)

2

Pieter de Vries

Zoon van Neeltje F.
Schagen

11

Neeltje Corver

dochter - P Corver Pieters.
(diacon)

12

Trijntje Bogaard

dochter van Tewe Bogaard

13

Antje Vos

dochter van Albt. Vos.

14

Sijsken Kleyn }

geboortig van Ameland

15

Antje Kleyn }

geboortig van Ameland

enz.

Nr. 23
Huwelijksakte van de ouders van Eduard Douwes Dekker (Archief van de
Doopsgezinde Gemeente te Hollum op Ameland). Het woord ‘gedoopt’ in de laatste
mededeling, is een schrijffout voor ‘getrouwd’.
Den 13 November 1808 zijn tot Balm getrout
Engel Douwes van Westzanen
Sijtske Eeltjes Klein, van Holm, door mij C: P: Sorgdrager de bruidegom was
Ledemaat bij de doopsgesinde tot Amsterdam, en de bruid tot Saardam, voor deesen
wiert niemant bij onse gemeente gedoopt, dan die, die Beyde Leden waren.
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Broers en zusters
Nr. 24
Gehomologeerde geboorte-akte van Catharina (Douwes) Dekker, opgemaakt in
1828 en gebruikt bij haar huwelijk in 1832. (Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem)
Heden des Zestienden September achttien honderd acht en twintig, ten verzoeke van
Catharina Dekker, zonder beroep te Amsterdam, zijn wij Klaas Sipkes,
plaatsvervangend Vrederegter van het kanton Holwert, Arrondissement Leeuwaarden,
Provincie Vriesland, ten dezen waarneemende de functien van Vrederegter
geadsisteerd met den Griffier, overgegaan tot het opmaken eener acte van bekendheid
voor genoemde requirante benodigd, om te constateren hare ouderdom en afkomst,
dewijl zij niet als kind gedoopt zijnde in geen openbaar geboorte- of doopregister is
ingeschreven, en daardoor buiten staat is, om zulks desbenodigd door middel van
zoodanige registers naar behoren te bewijzen, hebbende ten dien einde gehoord de
navolgende vrijwillig voor ons gecompareerde personen, te weten:
Drevis Keimpers van der Laag, oud koopvaarder-capetein.Job Tjeerds Visser, Idem.Jan Barends Nagtegaal, meester Bakker.Meindert Lolkes Hanger, Landbouwer.Jan Pieters Ridder, Idem.Tjerk Pieters Akkerman, Idem &
Jacob Johannes de Ree insgelijks Landbouwer.allen woonachtig te Hollum, van competenten ouderdom, en ten dezen geloof
verdienende.Dewelke op de door ons aan ieder hunner gedane ondervragingen bij deze eenparig
hebben verklaard en bevestigd als de opregte waarheid, om te kunnen dienen en
gelden alwaar het zal behoren, dat zij de voornoemde requirante Catharina Dekker
zeer wel kennen als eene dochter van Engel Douwes Dekker, Koopvaardij Kapitein
en Sytske Eeltjes Klein, Echtelieden te Amsterdam, dat zij is geboren te Hollum op
den dertigsten September achttien honderd en negen.Gevende de attestanten voor redenen van wetenschap, dat zij de
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requirante van Jongs afhebben gekend en steeds met haar en hare familie gemeenzaam
hebbende verkeerd, alzoo van de waarheid dezer hunne getuigenissen ten vollen
verzekerd zijn.Waarvan acte.Gedaan te Ballum, op dato voorschreven, en hebben de zes eerste comparanten,
met ons en de Griffier na voorlezing geteekend, verklarende de laatstgemelde mede
na voorlezing geen schrijven geleerd te hebben.Nr. 25
Geboorte-akte van Pieter Engels (Douwes) Dekker. (Geboorteregister Ameland
1812. Rijks-Archief Friesland in Leeuwarden)
(Zegel: Emp. Fran. 75 Ces)
In het jaar een duizend acht honderd en twaalf, den Veertienden dag der maand
December des Voorde middags ten Elf uren zijn voor ons adjt Maire Officier van
den Burgerlyken Staat der Gemeente van Ameland Canton Holwert Departement
Vriesland, gecompareerd
Engel Douwes Dekker oud 27 Jaren Woonagtig te Hollum van beroep Zeeman,
welk ons Een Kind van het Manlijk geslagt heefd voorgesteld, op den Twaalfden
December des Avonds ten Tien Uuren uijt hem Declarant en Sietske Eeltjes Klein
desselvs Huijsvrouw geboren en aan het welk hij verklaard heefd, de Voornamen
van Pieter Engels te willen geven.
De gemelde Verklaring en Voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jacob
Martens de Ruijter oud 56 Jaren oud Zeeman, en Jacobus Fredricus Meijer oud 25
Jaren Syndic der Zeelieden, beide in dese Gemeente Woonagtig, en hebben Vader,
en getuijgen dese Acte van Geboorte, na dat hun dezelve was voorgelesen nevens
ons ondertekend.
Engel Douwes Dekker
Jacob M: de Ruijter
J.F. Meyer
Gerbrantz J: de Ruijter
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Nr. 26
Geboorte-akte van Jan (Douwes) Dekker. (Geboorteregister Ameland 1816;
Rijks-Archief in Friesland, Leeuwarden)
In het jaar een duizend acht honderd en zestien den Negenentwintigste der maand
Junij des nade middags ten drie uren, is voor ons Schout Officier van den Burgerlijken
Staat der Gemeente van Ameland Provincie Vriesland, gecompareerd
Leentje Willems Vroedvrouw in den Dorpe Hollum welke verklaarde dat op den
agt en twintigsten dezer des morgens te zes uren geboren was
Jan.
Zoon van Engel Douwes Dekker en Sietske Eeltjes Echtelieden woonachtig in
den Dorpe Hollum
en als getuijgen
Cornelis Jacobs
Dirk Pieters de Vries
Leentje Wellems
W.R.I.D. van Heeckeren
Nr. 27
Geboorte-akte van Antje (Douwes) Dekker. (Burgerlijke Stand, Amsterdam)
Den negentienden Junij Ao, 1800 achttien, ten elf ure, voor den middag, is
ingeschreven, de Geboorte van Antje Dekker, geboren den zeventienden dezer, des
middags ten een ure, dochter van Engel Douwes Dekker, beroep zeeman en van
Sietske Eeltjes Klijn, echtelieden, wonende Korsjessteeg no. 10, K 4
zijnde dit kind aldaar geboren, en erkend van het vrouwelijk geslacht.
Eerste Getuige Jan Frederik Niemant, oud vijf en dertig jaren, wonende
Haringpakkersg. No. 20 beroep logementhouder.
Tweede Getuige Christoffel Andreas Jort, oud acht en veertig jaren, wonende hoek
Korte Niezel N beroep schuitenvoerder, volgens verzoek aan ons gedaan, door
voornoemde vader.
En is, na voorlezing, deze acte door den vader en de getuigen geteekend en wordt
ingevolge der Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken
Stand der Stad Amsterdam.
E.D. Dekker
J.F. Niemant
C.A. Jort
A.G. van Meurs
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Nr. 28
Overlijdensakte van Antje (Douwes) Dekker. (Burgerlijke Stand, Amsterdam)
Den dertigsten Junij Ao. 1800 achttien, ten elf ure, voor den middag, is ingeschreven,
het Afsterven van Antje Dekker, overleden den negen en twintigsten dezer, ten vier
ure des morgens, oud twaalf dagen, wonende Korsjespoortsteeg No. 10, Kanton 4
en aldaar overleden, geboren alhier van Engel Douwes Dekker en Sietske Eeltjes
Klijn
de Overledene heeft geen onroerende goederen nagelaten.
Op de verklaring van bovengemelde vader, oud dertig jaren wonende alsboven,
beroep zeeman, van de overledene en van Gerrit Willem Heijink, oud negen en zestig
jaren, wonende Romolensteeg No. 6 beroep kleermakersbaas, bekende van de
overledene.
Deze acte is, na voorlezing, geteekend door de beide getuige en bevestigd ingevolge
de Wet, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad
Amsterdam.
Eng Douwes Dekker
G.W. Heijink
C. Backer de Jonge
Nr. 29
Zie op 2 maart 1820.
Nr. 30
Zie op 28 augustus 1823.
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Amsterdam
1820-1838
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Dekkers jeugd
Eduard Douwes Dekker werd op 2 maart 1820 in de Korsjespoortsteeg te Amsterdam
geboren. Al spoedig verhuisde het gezin, dat blijkbaar in welstand toenam, naar de
Binnenbrouwersstraat, en later naar de Haarlemmerdijk. Zijn vader, kapitein ter
koopvaardij, was uiteraard maanden achtereen van huis zodat de opvoeding
grotendeels voor rekening van de moeder kwam. Eduard had een oudere zuster en
twee oudere broers; toen hij drie jaar was, werd zijn broer Willem geboren.
Wat het lager onderwijs betreft, weten wij enkel zijn gehechtheid aan de
onderwijzer Meskendorff, met wie hij ook later nog contact onderhield. Het
doopsgezinde geloof in de familie Douwes Dekker en het beroep van de vader hebben
veroorzaakt dat de vier zoons om en om de studie en de zeevaart hebben gekozen:
Pieter doorliep de Latijnse School en werd daarna predikant, Jan werd stuurman,
Eduard ging naar de Latijnse School, en Willem naar zee.
De drie jaren 1832-1835, door Eduard op het gymnasium doorgebracht, behoren
tot de gelukkigste van zijn jeugd. Ze zijn van het grootste belang geweest voor zijn
geestelijke vorming, vooral ook door zijn vriendschap met Abraham des Amorie van
der Hoeven, en de aanraking met aristocratischer kringen dan de gegoede burgerstand
waartoe de Douwes Dekkers behoorden. Waarom de gymnasiale studie werd
afgebroken, is niet bekend. Van 1835 tot 1839 was Eduard werkzaam in de
textielhandel van de heer Van de Velde, die met zijn gezin, zijn bedrijf en zijn
buitenplaats Multatuli later geïnspireerd heeft tot de portrettengalerij van de familie
Kopperlith. Het verschil tussen de sfeer op de Latijnse School en die van dit
handelshuis moet groot en voor Eduard pijnlijk voelbaar zijn geweest. Waarschijnlijk
heeft hij in deze jaren nog avondonderwijs gevolgd. Misschien dateert zijn
kennismaking met de heer Meskendorff eerst van deze tijd.
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Nadat aan zijn werkzaamheden bij de firma Van de Velde een eind was gekomen,
vertrok Eduard op zondag 23 september 1838 met de boot ‘Dorothea’ waarop zijn
vader kapitein en zijn broer Jan stuurman was, naar Java.
De autentieke gegevens uit deze eerste achttien levensjaren van Eduard Douwes
Dekker zijn gering in aantal. Zij kunnen echter worden aangevuld door belangrijke,
hoewel steeds kritisch te hanteren anekdotische mededelingen, zoals die voorkomen
in Dekkers latere brieven, vooral de verlovingsbrieven uit 1845-1846, en voorts in
aantekeningen die Dekkers tweede vrouw, Mimi Hamminck Schepel, omstreeks
1870 heeft gemaakt, kennelijk onder de onmiddellijke indruk van jeugdherinneringen
welke haar man aan haar of aan vrienden verteld had. Een laatste, karige bron tenslotte
ligt voor de litterair-historicus in mededelingen van derden, hetzij tijdgenoten of
lateren, een bron uiteraard, die des te minder betrouwbaar wordt naarmate de
tijdsafstand groter is.
Wat de onmiddellijke omgeving van Eduard Douwes Dekker als opgroeiend kind
betreft, zo vindt men gegevens over:
zijn ouders - in de brieven van 19-22 oktober 1845, 5-8 november 1845 en 30
november 1845, en voorts in Idee 672 (Werken IV, blz. 408);
zijn zuster en broers - in de brieven van 19-22 oktober 1845 en 5-8 november
1845;
zijn bijnaam Teddy - in de brief van 20-21 januari 1846.
Een klein aantal herinneringen, in brieven en boeken verspreid, betreffen Eduards
kinderjaren vóor 1832. Ze lopen uiteen van kleding tot politiek, van de tuinman tot
God. Zo vindt men gegevens over:
zijn insteekpakje - in de noot op Idee 365 (Werken II, blz. 716);
het wonen op de Haarlemmerdijk - in de brief van 5-8 november 1845;
zijn vroegste Godsvoorstelling - in Idee 361 (Werken II, blz. 524);
een politiek gesprek met de tuinman - in Divagatiën (Werken V, blz. 353);
de slechte spelling van het dienstmeisje - in Divagatiën (Werken V, blz. 377);
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geschiedenisonderwijs - in Idee 563-565 (Werken IV, blz. 323);
geringe ijver op school - in de brief van 5-8 november 1845;
zijn leermeester Meskendorff - in de brief van 15-22 november 1851.
Ook de drie jaren, doorgebracht op de Latijnse School, krijgen enige vorm en kleur,
wanneer men gebruik maakt van het verspreide anekdotische materiaal, al laat niet
elk feit een precieze datering toe, en al zal men rekening moeten houden met een
waarschijnlijk grotere mate van romantisering indien een bepaald verhaal deel is van
een litteraire schepping. Zo vindt men gegevens over:
zijn vriend Abraham des Amorie van der Hoeven - in de brieven van 19-22
oktober 1845, 5-8 november 1845, 30 november 1845 en 9 augustus 1863, en
in Millioenenstudiën (Werken V, blz. 28);
een bezoek met Bram van der Hoeven bij de heer Kistenmaker, en Eduards
beschaamdheid over de straat waar hij woonde - in de brief van 5-8 november
1845;
zijn treurspel in alexandrijnen ‘Hector’ - in de brieven van 24 februari - 6 mei
1851 en van 5 augustus 1863;
catechisatie bij Ds. Doyer - in de brief van 24-27 oktober 1845;
zijn onoprechtheid en de manier waarop Pieter hem die afleerde - in de brief
van 27 november 1845;
verantwoordelijkheidsgevoel - in de brief van 27 juli 1863;
een dagboek, van 1834 af tot 1838 bijgehouden - geciteerd in de brief van 2-10
oktober 1845, en vermeld in die van 24 februari - 6 mei 1851;
het huren van boeken - in een aantekening van Mimi van 15 december 1872;
een weggewaaid en door Eduard gered petje van een jodenjongetje - in de brief
van 24-27 oktober 1845, in Minnebrieven (Werken II, blz. 152) en in een
aantekening van Mimi van 28 november 1872;
kermis op de Westermarkt en een schone Griekin - in Max Havelaar (Werken
I, blz. 24-26).
Tot de vrienden uit deze tijd behoorde ook P. Bleeker, de later beroemd geworden
ichtyoloog. (Vgl. Werken III, blz. 99).
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De drie jaren dat Eduard werkzaam is geweest bij de textielfirma Van de Velde zijn
in litteraire vorm vereeuwigd in vele hoofdstukken uit Multatuli's ‘Woutertje Pieterse’,
vanaf Idee 1188 (Werken VII, blz. 285). Maar hoe aantoonbaar groot het
autobiografische gehalte van dit werk ook mag zijn, het is geen autobiografie, en de
elementen waarheid en verbeelding laten zich dan ook onmogelijk van elkaar scheiden.
Het verhaal echter over het innen van een wissel in de Jodenbuurt (Idee 1222-1227;
Werken VII, blz. 402-426) moet wel ontstaan zijn uit een autentieke jeugdervaring.
Deze levensfaze, waarin reeds enig litterair werk tot stand kwam, zij het geheel in
de trant van de toen heersende Biedermeier-Romantiek, is echter ook nog uit ander
materiaal te kennen. Zo vindt men gegevens over:
zijn werkzaamheid bij de firma Van de Velde - in de brief van 30 november
1845;
hoogmoed, en achteruitrijden in een rijtuig - in de brief van 30 november 1845;
de avondschool en de geschiedenis van het vogelnestje - in Losse bladen uit het
dagboek van een oud man, Batavia 1841;
een bezoek aan de opera Hans Heiling - in Millioenenstudiën (Werken V, blz.
36) en in een aantekening van Mimi van 5 december 1872;
zijn berijmde vertaling van Jean Pauls ‘Oudejaarsnacht’ - deels geciteerd in de
brief van 24 februari - 6 mei 1851;
zijn vertaling van ‘De Molenaar van Sans-Souci’ door Andrieux - in het
Poëzie-album van Lientje de Haas, oktober 1882;
souspieds en een kerkgang te Ilpendam - in de Causerieën (Werken IV, blz.
110);
een tocht naar het Nut te Buiksloot en de ontmoeting met een boerin plus
zuigeling - in de brief van 24 februari - 6 mei 1851.
Eerst uit een brief van 1920 dateert het verhaal, dat Eduard een rijksdaalder uit de
kantoorkas zou hebben ontvreemd en dáarom door zijn vader naar Indië zou zijn
gebracht (Vragen van den dag, 1921, blz. 209). Ofschoon dit verhaal in de kern niet
onjuist behoeft te zijn, is men niet gerechtigd het als biografisch gegeven te
aanvaarden, zo lang het geen bevestiging vindt uit
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andere bron. Het moet afkomstig zijn van Dekkers jeugdvriend Arie Pekelharing,
die omstreeks 1835 geëmployeerd was in een boekhandel te Amsterdam, maar reeds
in mei 1839 aan de tering overleed. Er ligt tussen deze eerste en enige zegsman en
de feitelijke mededeling dus niet minder dan ruim tachtig jaar, een tijdsverloop
ongeschikt om de betrouwbaarheid te verhogen. Er is reden voor de mening dat de
Louise, van wie Dekker blijkens een aantekening in zijn Memoriaal op 20 mei 1849,
alle brieven verbrand heeft, een liefde betreft uit deze laatste Amsterdamse jaren.
Maar zonder nader bewijs, blijft dit slechts een veronderstelling.In het bovenstaande is niet gestreefd naar volledigheid: die zal, tot op zekere hoogte
althans, eerst mogelijk zijn in een Register aan het einde van het laatste deel.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[2 maart 1820
Geboorte van Eduard (Douwes) Dekker]
2 maart 1820
Eduard (Douwes) Dekker te Amsterdam in de Korsjespoortsteeg geboren, blijkens
de navolgende akte van 3 maart 1820. (Burgerlijke Stand, Amsterdam)
Den Derden Maart Ao. 1800 twintig, ten Een ure, na den middag, is ingeschreven
de Geboorte van Eduard Dekker, geboren den tweeden dezer, des morgens ten vijf
ure, Zoon van Engel Douwes Dekker, Beroep kapitein ter Zee, en van Sietske Eeltjes
Klijn, Echtelieden, wonende Korsjespoortsteeg No 10, K 4; zijnde dit Kind aldaar
geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.
Eerste getuige Gerrit Franke, oud twee & veertig Jaren, wonende Hasselaarsteeg
No 9, Beroep tapper.
Tweede getuige Jan Groeneman, oud drie & zestig jaren, wonende N. Leliestrt
No 58, Beroep geen,
volgens verzoek gedaan aan ons, door den Vader.
En is, na voorlezing, deze Acte door den Vader & de Getuigen geteekend, en wordt
ingevolge der Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken
Stand der Stad Amsterdam.
E.D. Dekker
Gt Franke
Jan Groeneman
C. Backer de Jonge

[Bijlage
betreffende het huis Korsjespoortsteeg 10]
Bijlage
betreffende het huis Korsjespoortsteeg 10. (Wijkboek der Schutterij, 1819.
Gemeente-archief, Amsterdam)
Korsjespoortsteeg 10
Dekker, Engel Douwes - Zeekapitein 1784.
Gehuwd 3 kinderen.
Kamer Gozenberg/Truitje - 1790.
Naaister. Weduwe.
Kelder Christiaan, F.
Sjouwerman 1756.
Gehuwd.
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[28 augustus 1823
Geboorte van Willem (Douwes) Dekker]
28 augustus 1823
Geboorte van Eduards broer Willem (Douwes) Dekker, blijkens onderstaande
akte van 30 augustus 1823. (Burgerlijke Stand, Amsterdam)
Den dertigsten Augustus Ao. 1800 drie en twintig, ten tien ure voor den middag, is
ingeschreven de Geboorte van Willem Dekker, Geboren den agt en twintigsten dezer,
des morgens ten elf ure, zoon van Engel Douwes Dekker, beroep zeeman en van
Sietske Eeltjes Klijn, echtelieden, wonende binne brouwerstraat No. 15, Kanton 4,
zijnde dit kind aldaar geboren en erkend van het mannelijk geslacht.
Eerste Getuige Gerrit Franke, oud vier en veertig jaren, wonende Raamskooi No.
12, beroep tapper,
Tweede Getuige Willem Bruijn, oud zeven en dertig jaren, wonende Zeedijk No.
72, beroep koopman,
volgens verzoek aan ons gedaan door den vader.
Na voorlezing is deze acte door vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge
de Wet bevestigd, door mij, als Lid van den Raad dezer Stad, daartoe ingevolge het
Besluit van Z.M. van 14 Febr. 1823, No. 59, gedelegeerd.
Dekker
G. Franke
Bruijn Wz
A.G. van Meurs

[Bijlage
betreffende de huizen Korsjespoortsteeg 10 en Haarlemmerdijk 94]
Bijlage betreffende de huizen Korsjespoortsteeg 10 en Haarlemmerdijk 94. (Gedeelte
uit een brief van Mimi, 5 juli 1918. M.M.). Voor de bedoelde teksten zie Werken V,
blz. 353 en 369.
Dekker heeft pas in de laatste jaren van zyn leven vernomen, dat hy in dat bewuste
huis geboren zou zyn. De heer Jan Zurcher heeft dat, ik meen in de 80er jaren op het
stadhuis uitgevonden. Dekker had als kind altyd gewoond, en meende ook geboren
te zyn, in een huis aan de Haarlemmerstraat. Het was hem toen niet lief dat dit nu
anders bleek. (Over het tuintje van dat huis spreekt hy in ‘Divagatiën blz. 29 en 43.
- Deel X van de Verzamelde Werken). Telkens als Dekker in Amsterdam kwam
wandelde hy langs dit huis. Het was ouderwetsch met een opstoepje en daarop een
groengeverwde bank. Het huis was het eigendom van zyn ouders. - Hy heeft het my
aangewezen, maar ik vind het niet terug; het zal wel verbouwd zyn.
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[7 mei 1827
Eduards vader koopt het huis Haarlemmerdijk]
7 mei 1827
Eduards vader koopt het huis aan de Haarlemmerdijk, waar hij blijkbaar als
huurder reeds woonde. (Register van Formaliteit, Overschrijving van Akten van
Overgang van Eigendom van Onroerende Goederen, deel 228, blz. 73v-74r. Kantoor
van het Kadaster en van de Hypotheken en van de Scheepsbewijzen te Amsterdam)
No 25.
Op den Zevenden Mei 1800 Zeven & twintig Overgeschreven Koop-Contract,
waarvan het geheel onderhevig aan regt bedraagt eene Somma van
f3250:Waarvan de Inhoud volgt
Voor Jan Hendrik Clant openbare Notaris in de residentie en het arrondissement
van Amsterdam en in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede ondergeteekende
getuigen zijn gecompareerd.De Heer Hendrik Bakker houtzaagmolenaar wonende buiten dezer Stede
Zaagmolenspoort aan de Molen de Star N 454 bevorens weduwnaar van en lang voor
de invoering der tegenwoordige wet in gemeenschap van goederen getrouwd geweest
met wijle Mejufvrouw Jannetje Barends en volgens testament door haar met hem te
zaamen op den zevenden december 1806 ten overstaan van mij Notaris in presentie
van getuigen alhier gepasseerd en den Zeven en twintigsten October 1825 door den
Heer van Diest geregistreerd mede geinstitueerde Erfgenaam voor een kinds gedeelte
van dezelve zijne huisvrouw.Dewelke bij deze tegenwoordige Acte heeft verkocht afgestaan en overgedragen
onder vrijwaring wegens alle Stoornissen voortkomende door reclames, schulden,
hijpotheken, evictien en andere beletselen in het algemeen hoe ook genaamd aan den
Heer Engel Douwes Dekker, Scheepskapitein wonende binnen deze Stad op de
Haarlemmerdijk in het zoo aanstonds te omschrijvene perceel alhier tegenwoordig
en deze accepterende, kooper voor zich zelven zijne Erfgenamen of regt
verkrijgenden.Een Huis & Erve staande en gelegen binnen deze Stad op de Haarlemmerdijk
tusschen de korte Prinsengracht en buiten Oranjestraat Wijk 52 Nieuw No. 1509.-
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[maart 1832
Inschrijving van Eduard in het Album van de Latijnse school]
Maart 1832
Eigenhandige inschrijving van Eduard in het Album Scholasticum van de Latijnse
School. (Archief Barlaeus-Gymnasium, Amsterdam)
1832 Mart
Petr. Bel, Amstelod.

II 16

Bernardus Mattheus Franciscus Phlippeau VI 14
Londin.
Bernardus Meijer Roterodami

VI 12

Pierre Guillaume te Winkel Amstelod.

VI 13

Jan Reinhart Scholten Jr Amstelodami

VI 12

Lambertus Christianus Nieuwenhuijs
Amstelod:

VI 15

Hendrik Jan Brusse Goudae.

VI 14

Hendrik Theadoris van Haeften
Amstelod:

VI 15

Hendricus Franciscus Busch Amst.

VI 14

Jan Johannis Obenhuijsen Amst.

VI 14

Assuerus Doyer In pago Joure

VI 12

Jacobus Nicolaas Scheltema Amstelod

VI 11

Eduard Douwes Dekker Amstelod

VI 12

Johannes Antonius Bartels Amstelod

VI 13

Christoffel Coenraad Jaburg Amstelod

VI 12

Jan Herman Van Lohe Amstelodami

VI 11

P. Knuttel Amstelod

VI 13

P.H. de Gijselaar Talbot
Mozes d'Ancona Amstelod

VI 13

P.R. Idema Amstelod

VI 13

Nicolaus Egbert Zegers Veeckens
Amstelod

1 cl.

[20 juli 1832
Huwelijk van Eduards zuster Catharina]
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Huwelijksakte van Eduards zuster Catharina Dekker en Cornelis Abrahamsz.
(Burgerlijke Stand, Amsterdam)
Op heden en Twintigsten Julij des Jaars Achttienhonderd Twee en dertig des morgens
ten elf uren, zijn voor ons Ondergeteekende, als Wethouder, daartoe ingevolge Art.
95 van het Stedelijk Reglement door den Ed. Achtb. Heer Burgemeester benoemd:
verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan,
Cornelis Abrahamsz, zeeman, geboren en wonende alhier, oud dertig jaren, (gedt:
Waalsche Kerk 30 Mei 1802) meerderjarige
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zoon van Cornelis Abrahamsz, kargadoor, wonende alhier, en wijlen Anne Swart,
ten eenre, en:
Catharina Dekker, geen beroep, geboren te Hollum (Vriesland) wonende alhier,
oud twee en twintig jaren, meerderjarige dochter van Engel Douwes Dekker,
koopvaardijkapitein en Sytske Eeltjes Klein, wonende alhier, ter andere zijde.
De voorafgaande Acten, welk, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk,
volgens de Wet van 25 Ventose van het jaar elf, voorgelezen zijn, bestaan, ten eersten:
in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk zonder verhindering
alhier geschied den achtsten en vijftienden dezer,
ten 2den de Doopcedul des Bruidegoms,
ten 3den de Doopcedul zijner Moeder,
ten 4den de Gehomologeerde Geboorte-acte der Bruid,
En konsenteerden de Vader des Bruidegoms en de Ouders der bruid personeel in
dezen Echt,
waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander
aannamen als Man en Vrouw; het welk door hun, ieder in het bijzonder, met ja
beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan: dat zij door het
Huwelijk zijn vereenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet 20 Ventose
van het jaar elf, en in tegenwoordigheid van
des echtgenoots vader, oud vier en vijftig,
die der echtgenoote, oud vijf en veertig
Jacob Swart Abrahamsz, broeder, makelaar, oud twee en dertig, en Antonie Willem
Abrahamsz, broeder, makelaar, oud negen en twintig jaren, allen wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke
met ons hebben geteekend.
C. Abrahamsz Jr
C. Dekker
C. Abrahamsz
Dekker
S.E. Klein
J. Swart Abrahamsz
A.W. Abrahamsz
van Winter

[1832
Eduards broer Pieter Engel wordt student]
1832
Eduards broer Pieter Engel (Douwes) Dekker wordt student in de theologie.
(Naamlijst van Studenten aan de Kweekschool der Alg. Doopsgezinde Sociëteit.
Handschrift-Bleeker. Bibliotheek en Archiefkamer der Ver. Doopsgezinde Gemeente
te Amsterdam)
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[Bijlage
betreffende Abraham van de Velde en zijn gezin]
Bijlage
betreffende Abraham van de Velde en gezin, in wiens textielhandel Eduard Douwes
Dekker van 1835 tot 1838 werkzaam is geweest. (Inlichtingen van de
Gemeentesecretarie te Amsterdam, afdeling Burgerlijke Stand, 24 september 1953.
M.M.)
van de Velde, Abraham, omstreeks 1775 te Amsterdam geboren, op 26 Augustus
1841 te Heemstede overleden op het buitenverblijf ‘Zomerrijk’, gehuwd (plaats en
datum alhier niet bekend) met:
Baumhauer, Anna Ernestina, omstreeks 1783 te Amsterdam geboren, op 6 Augustus
1849 te Amsterdam overleden.
Van hen zijn alhier vijf kinderen bekend, n.l.:
van de Velde, Abraham Paul Frederic, omstreeks 1804 te Amsterdam geboren, op
6 Mei 1804 in de Waalse Kerk gedoopt; gegevens omtrent het overlijden van van de
Velde, Abraham Paul Frederic voornoemd, zijn in de registers van de Burgerlijke
Stand en het Bevolkingsregister alhier niet gevonden, in 1849 woonachtig te
Rotterdam.
van de Velde, Helene Virginie, geboren 10 Augustus 1805 te Amsterdam, op 8
September 1805 in de Waalse Kerk gedoopt, op 21 September 1869 afgevoerd naar
's-Gravenhage, als weduwe van: Ochsner, Jean George.
van de Velde, Ernest, omstreeks 1810 te Amsterdam geboren; gegevens omtrent
het overlijden van van de Velde, Ernest voornoemd, zijn in de registers van de
Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister alhier niet gevonden, vermoedelijk voor
1850 vertrokken.
van de Velde, Alexandre Honoré, omstreeks 1808 te Amsterdam geboren, op 17
November 1812 te Amsterdam overleden.
van de Velde, Edouard, op 22 December 1812 te Amsterdam geboren; gegevens
omtrent het overlijden van van de Velde, Edouard, voornoemd, zijn in de registers
van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister alhier niet gevonden, vermoedelijk
vóór 1850 vertrokken.
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[1838
Gedicht: Mijn Schaatsen]
* 1838 (?)
Gedicht van Eduard Douwes Dekker, door Mimi gepubliceerd naar een niet
teruggevonden handschrift, onder mededeling dat dit gedicht - waarin de ruimte
voor couplet 13 is opengelaten - door de moeder of de oudste broer van Eduard,
buiten zijn voorkennis, na zijn vertrek naar Java in een almanak zou zijn gepubliceerd.
(Brieven I, blz. 32; Brieven WB I, blz. 17)

Mijn schaatsen
1
Zoo menigeen zingt er van vreugde of uit leed
Zoo menigeen tokkelt de snaren,
Zoo menig die pen en papier al versleet,
Zoo menig die de aarde weergalmen 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.
2
'k Hoor velen reeds roepen ‘Eilieve laat af!
Hoe zoudt ge een paar schaatsen bezingen?
Wat stoffe is zoo ijdel, zoo rustloos, zoo laf?
Wat stoffe die minder de vrijheid u gaf,
Om mee naar vermaardheid te dingen?’
Wat raakt mij vermaardheid? Men prijze 't of niet
Ik kies een paar schaatsen tot stof van mijn lied!
3
Ik kies een paar schaatsen! Geen Engelsche, neen!
Met krullen als wimpels van voren,
Of anders ter hoogte van halfweg het been
Met een punt, en gerigt naar des schaatsrijders scheen,
Als gereed daarin vinnig te booren!
Zoo menigeen heeft reeds een wond op die plaats
Al is ook juist de oorzaak geen Engelsche schaats.
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4
En gij dan, o spotter, die lacht om mijn lied
Ga naar huis en verwarm u de handen;
En ga zitten bij 't vuur, en verkleum daar toch niet,
En verberg daar al morrend uw winterverdriet,
En begraaf u daar tusschen vier wanden.
Ik ruil u mijn schaatsen voor kachel noch haard,
Mij blijft steeds een ijsbaan oneindig veel waard.
5
Hoe schoon is de winter. - De boomen bestrooid
Met het prachtvol gewaad uit den Hemel.
Als natuur in 't verblindendste wit is getooid,
En geen windje de stilstaande stroomen meer plooit,
En de sneeuw met oneindig gewemel
Zoo regtstreeks van boven de weiden bedekt
En aan 't uitgeput aardrijk ten zegen verstrekt.
6
Hoe schoon is 't, bij 't stormen der woeste Natuur
Als hagel en sneeuwvlok daar jagen,
Om binnen bij 't knappend gezellige vuur,
Al is 't ook zoo grimmig daarbuiten en guur,
Te kouten met vrienden en magen!
Laat jagen dan stormen of sneeuw of orkaan,
Wij weten dat woeden hierbinnen te ontgaan.
7
Hoe schoon is 't voor kindren, van baker of min
Des winters die sprookjes te hooren,
Van reuzen of dwergen of feekoningin,
Van dolende ridders of toovergodin,
Die sprookjes die immer bekoren!
Schoon tienmaal en honderdkeer weder herhaald
Zij worden hun nimmer te dikwijls verhaald.
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8
O, zie slechts die groep, hoe de luisterende jeugd,
Of bedroefd door den loop der gevallen,
Of wel door den gang van 't vertelsel verheugd,
In weemoed verzinkt bij 't vervolgen der deugd
En van vreugd weer den juichtoon doet schallen!
Hoe 't kind zich verheugt, en 't kinderhart treurt,
Al ware 't geen sprookje, maar waarlijk gebeurd.
9
En wat is de zomer? Hoe stram en hoe loom
Zijn de leden en spieren gebraden,
Geen rijp of geen sneeuwvlok op struiken en boom,
Geen arrengerinkink op vlieten of stroom,
Maar op straat het gekraak van de bladen.
Bij 't vuur geen vertelsel uit vroegeren eeuw,
En buiten geen poppen of torens van sneeuw.
10
En 's winters? Het water met ketens geboeid
Van kristal, door Natuur haar gegeven.
De stroom die des zomers gestaag heeft gevloeid
Vergunt nu den rijder op ijzer geschoeid,
Op zijn rug als een zwaluw te zweven.
Ik zing dus 't bevriezen van stroomen en meer
En stemde dit liedje mijn schaatsen ter eer.
11
't Vertelsel bij de ouden dat vroeger Mercuur
Met gevleugelden hiel had gevlogen,
Het make in een dichtstuk dan beter figuur,
't Kwam welligt te pas bij zijn Godennatuur,
Ik zeg u, 't is schandlijk gelogen.
En als ik geleefd had bij Griek en Romein
Het zouden geen vleugels maar schaatsen dan zijn.
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12
Doch wat gaat Mercuur met zijn vleugels ons aan,
Ook ons zijn die vleugels gegeven.
Wanneer wij op grachten of stroomen den baan
Al garend en zwevend ten-einde weer gaan,
Dan heeft men genot van het leven.
Dan gloeien de koonen van wellust en vreugd;
Wij danken den winter die 't harte verheugt.
14
En als gij dan rijdt, en gij glijdt op de baan,
Als uw schaatsen u vliegend doen zweven,
Begint dan uw boezem van vreugde te slaan
Denk dan dat die vreugde hém duur komt te staan,
Die van aalmoes en gaven moet leven.
U bragt de kou vreugde, hem welligt slechts leed,
Wee hem die in vreugde zijn broeder vergeet!
15
Verbeeldt u het angstig en nijpend gevoel
Dat gebrek en ellende moet baren.
Verbeeldt u te midden van 't vrolijk gewoel
Het verdriet en de smart waaraan híj staat ten doel
Die geen penningsken over mogt gaeren.
Gedenk aan de smarten die de arme dan lijdt,
En hoe, trillend van kou, hij de lente verbeidt.
16
Verbeeldt u in 't hutje zoo schamel zoo oud,
Bouwvallig op zeedijk of heide,
't Gevoel van den arme, zoo treurig, zoo koud,
Zonder laafnis of dronk - zonder vuur, zonder hout,
En geen scheutje voor 't vee op de weide.
Bedenk dat te midden van jublende vreugd,
Bedenk dat de winter niet allen verheugt!
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17
En zijt gij in staat door de schikking van 't lot,
De tranen der armen te droogen,
Wie weet of die arme niet rijk is voor God,
Gedenk dan aan Jezus verheven gebod,
En help hem naar al uw vermogen.
Wie den armeren broeder zijn hulpe bewijst
Heeft Jezus gedrenkt, en heeft Jezus gespijst.
18
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!
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[8 maart 1838
Eduard voorgesteld als lid van het Nut]
8 maart 1838
Eduard Douwes Dekker wordt voorgesteld als lid van het Nut. Pieter Douwes
Dekker, die zijn jongere broer introduceerde, was zelf op 7 maart 1833 als lid
voorgesteld en op 23 april 1833 als zodanig benoemd. Blijkens de Notulen uit de
jaren 1834-1838 heeft hij aktief deelgenomen aan de werkzaamheden, o.a. door het
voordragen van gedichten van Bilderdijk, Storm van 's Gravesande, Tollens, Van
Oosterwijk Bruijn, W. van Haren, Brester, Van Lennep, Borger, Beets; en door het
houden van verhandelingen o.a. over Jacob Cats. Op 19 januari 1837 las hij ‘ten
Bijdrage, de oudejaarsnacht van een' ongelukkigen, door Jean Paul (Richter),
vergezeld van eenige aanmerkingen omtrent den Schrijftrant des mans’. Zie voor dit
gedicht ook 28 juni 1838. Notulen van de gewone vergadering van het Departement
Waterland der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, gehouden op 8 maart 1838.
Fragment. (Archief van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam. Fotokopie M.M.)
Art. 6
Rooster voor Verhand. en Bijdr. in het nieuwe Dep. jaar.
De Secretaris brengt de nieuwe Rooster voor Verhandelaars en Bijdragen tegen
het met April invallend nieuw Departements-jaar ter tafel, en biedt die den Leden
aan.
Art. 7
Berigt des Penningmrs, nopens zijne Vacatie.
De Penningmeester berigt dat hij bij de volgende Vergadering zal vaceren tot het
ontvangen der Contributien, hetwelk den Leden door de convocatie-billeten zal
herinnerd worden.
Art. 8
Algemeene Omvrage.
Bij de algemeene omvrage bedanken voor hun Lidmaatschap van het Depart.t de
Heeren C. Vuijk, S. Groot, W. Hoffman, J.W. Oberman en J. Swart, hetwelk voor
notificatie wordt aangenomen; doch met des te meer blijdschap vernomen dat de
Heer P.D. Dekker als Leden des Departements voorstelde de Heeren J. Koning en
E.D. Dekker te Amsterdam, alsmede de Heer C. Ringeling den Heer H. Wisdom te
Buiksloot.
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Art. 9
Onderwerp der Verhandeling.
De Heer P. Douwes Dekker las eene Verhandeling, ten onderwerp hebbende: het
randschrift onzer oude Hollandsche Guldens, als eene proeve van den geest onzer
voorvaderen.
De Heer J.W. Oberman, uit den kring des Departs. zullende vertrekken, nam een
kort afscheid van hetzelve.
Bijdragen.
De Heer Sijp las vervolgens, Sjoert en Aukje, eene vertelling van Robidé van der
Aa.
De Heer Spannemer, van Nierstrasz Jr: Jes. XL:8.
De Heer President, van Spandaw, Kinderlijk Gebed.
De Heer Secretaris, van Oosterwijk Bruijn, Philemon en Baucis.
De Heer Tofield van des Amorie van der Hoeven, Abraham's kindschheid.

[26 april 1838
Eduard lid van het Nut]
26 april 1838
Eduard Douwes Dekker wordt lid van het Nut.
Notulen van de Nuts-vergadering, Departement Waterland, gehouden op 26 april
1838. Fragment. (Archief van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam. Fotokopie
M.M.)
Art. 5
Bepaling der volgende Vergadering.
De eerstkomende vergadering is bepaald op den 31. Mei.
Verhand.
De Verhandeling zal gedaan worden door den Heer Boeke of G. v. Sandwijk.
Bijdrage.
De Bijdrage zal leveren de Heer J.B. Ipren.
Art. 6
Algemeene Omvrage.
Bij de algemeene omvrage, stelt de Heer K. Dekker Sr. als Lid des Departs. voor
den Heer Johs. Damen.
De Heer P. Douwes Dekker den Heer G. Pol.
De Secret. berigt dat de Heer D. Broedelet Sen. van Purmerende met Diploma was
overgekomen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

57
De ter vorige Vergadering voorgestelde Heeren J. Koning, E.D. Dekker en H. Wisdom
werden eenparig als Leden aangenomen. De twee laatstgemelden, ter Vergadering
tegenwoordig, werden door den Voorzitter gecomplimenteerd, terwijl den
eerstgemelden door den Heer P.D. Dekker daarvan zal berigt worden.

[1838
Lidmaatschapskaart van het Nut]
1838
Lidmaatschapskaart van E. Douwes Dekker als lid van het ‘Nut’, Departement
Waterland. (M.M.)
Wordt aan alle Departementen der Maatschappy. tot Nut van 't Algemeen verzocht,
als Lid dier Maatschappy in het Departement Waterland, te erkennen den Heer E.
Douwes Dekker, als hebbende dezelve aan zyne verpligting voldaan voor het Jaar
1838.
Johs. vd. Plaat
Penningm:
CBroedelet dz.
Secret:
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[20 juni 1838
Gedicht: In den Vriendenrol van A.C. Kruseman]
20 juni 1838
Gedicht van Eduard Douwes Dekker in het album van A.C. Kruseman. (Eigendom
van A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, 's-Gravenhage)
In den Vriendenrol van den Heer A.C. Kruseman.
Wel vlood de tijd daarheen der Kinderlijke Jaren;
Wel is de vreugd voorbij van 't dart'lend Kinderspel;
Die tijden van genot, bij tol en waterbel,
Zijn, als die bellen zelf, in 't niet wel weggevaren:
Maar toch, nog zijn wij ver van die gevreesde dagen,
Waarin het hart, verstaald en als een steen zoo koud,
Voor hem geen plaatsje zelfs in zich meer overhoudt,
Voor wien 't, in vroeger tijd, zoo warm toch had geslagen!
Neen, nog, en God zij dank! nog kan het hart ons gloeijen,
Als op den levensweg een vriend ons treedt terzij;
En nog van eigenbaat en lage zelfzucht vrij,
Kan in ons jeugdig hart het vriendschapsplantje bloeijen.
O God, laat nooit die zucht naar vriendschap mij begeven!
En voor mijn gloeijend hart dat ijslijk vriespunt naakt,
Voordat het, toegeschroeid, het schoonst gevoel verzaakt,
Neem, liefd'rijk Opperheer, me uit dit rampzalig leven!
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!
Ed Douwes Dekker.

Amstm 20 Junij. 1838.
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[21 juni 1838
Gedicht van Abr. des Amorie van der Hoeven]
21 juni 1838
Gedicht van Abraham des Amorie van der Hoeven in het album van Eduard Douwes
Dekker. Na deze pagina zijn er een tiental bladen uit het boekje verwijderd; de rest
is onbeschreven. (M.M.)
Zie ook Millioenenstudiën (Werken, deel V, blz. 30).
Neem van mijn vriendenhand dees onbesmette bladen
En neem opnieuw mijn vriendenhart er bij:
Hou van der zonden smet het blad uws levens vrij
En wandel op bebloemde paden.
Neen, neen! 't zijn hier op aard niet enkel schoone dagen,
Soms razen buyen woest en wild:
Maar ligter is de last, dien men te zamen tilt
En 't wigt dat trouwe vrienden met ons dragen.
Deel met mij vreugde en smart, naar God ons die zal geven:
Maar, wat Zijn Vadermin ons hier op aard bereid',
o, Deelen we eens bij Hem der Heemlen zaligheid:
Die dag licht zonder eind, kort duurt de nacht van 't leven.
Abm. des Amorie V. d. Hoeven Jr.

21 Junij 1838.-
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[28 juni 1838
Eduard draagt voor bij het Nut]
28 juni 1838
Eduard Douwes Dekker draagt bij het Nut een gedicht voor. De tekst van deze
eigen bewerking naar Jean Paul is alleen bekend in een veel latere versie (oktober
1882). Reeds op 19 januari 1837 had Pieter Douwes Dekker dit gedicht voorgelezen.
Notulen van de Nuts-vergadering, Departement Waterland, gehouden op 28 juni
1838. Fragment. (Archief van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam. Fotokopie
M.M.)
Art. 9
Onderwerp der Verhandeling.
De Heer C. Brunjes deed eene Voorlezing, behelzende een onderzoek hoedanig
wij, ter beäntwoording aan de bedoelingen der Maatschappij, onze werkzaamheden
moeten trachten te veredelen, ten einde zelve meer veredeld te worden, en gesterkt
in deze belangrijke poging.
De Heer D.W. Bosch Dz. las, voor den Heer P.D. Dekker, (die, om redenen, vroeger
moest vertrekken) een fragment uit de belagchelijke jonker, een kluchtspel van
Bernagie, Hoogleeraar aan de Doorl. Hoogeschool te Amsterdam, en aldaar in 1694
overleden, ten Bijdrage.
Bijdragen.
De Heer P.A. Pieterse las nog, van van Oosterwijk Bruijn, de nieuwe ontdekkingen
in de maan.
De Heer K. Cleijndert deelde uit W. Levend en S. Burgerhardt van Mejj. Wolf en
Deken, een paar brieven mede.
De Heer E.D. Dekker reciteerde, naar Jean Paul, de oudejaarsnacht eens
ongelukkigen.
De Heer Johs. Hilman reciteerde van Spandaw, het zaligste levensuur, en van
zichzelv' Martha.

[26 juli 1838
Eduard neemt een spreekbeurt aan]
26 juli 1838
Eduard Douwes Dekker neemt op zich om voor het Nut te spreken. Notulen van
de Nuts-vergadering, Departement Waterland, gehouden op 26 juli 1838. Fragment.
(Archief van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam. Fotokopie M.M.)
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Art. 7
Alg. Omvrage. Verzoek om authorisatie tot het uitnoodigen eens Redenaars tegen
het 50-jarig feest des Departements.
Bij de algemeene omvrage vraagt de President authorisatie voor het Bestuur des
Departs., om zich tegen de aanstaande plegtige feestviering van het vijftigjarig bestaan
des Departements, (in de maand Maart 1839, invallende) met eenen Redenaar te
verstaan; zich voorbehoudende de Vergadering, later, omtrent de wijze hoe te zullen
adviseren en raadplegen. Genoemde authorisatie wordt gereedelijk verstrekt.
Nieuwe Leden voorgesteld.
Voorts wordt door den Heer President voorgesteld om als Lid des Departs. te
worden aangenomen de WelEd. Gestr. Heer D. Donker, waarnemend Lid der
Rekenkamer te Batavia, thands met verlof in Holland.
Door den Heer H. Tofield wordt tot hetzelfde einde voorgesteld de Heer I.J. van
der Meer, te Nieuwendam.
Art. 8
Bepaling der volgende Vergadering. Rapport. Bijdrage.
De volgende Vergadering is bepaald op den 30. Aug.
Heeren Afgevaardigden zullen alsdan Rapport doen.
De Heer E.D. Dekker zal de Bijdrage leveren.

[30 augustus 1838
Eduards spreekbeurt wordt afgeschreven]
30 augustus 1838
Dekkers spreekbeurt wordt door zijn vader afgeschreven.
Notulen van de Nuts-vergadering, Departement Waterland, gehouden op 30
augustus 1838. (Archief der Mij. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam. Fotokopie
M.M.)
Art. 1
Openen.
De President opent ten gewonen tijd de Vergadering.
Art. 2
Naamlijst lezen. Getal leden.
Bij het lezen der Naamlijst, blijken er 9 Leden tegenwoordig te zijn, door nog
nagekomenen tot 16 gebragt.
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Art. 3
Resumtie der Notulen.
De Notulen der vorige Vergadering worden geresumeerd en geäpprobeerd.
Art. 4
Ingek. Stukken.
Als ingekomen ligt voor en komt ter tafel een brief van den Heer E.D. Dekker,
inhoudende berigt dat zijn zoon onverwacht was verhinderd om de Bijdrage voor
dezen avond te leveren. Wordt aangenomen voor berigt.
Art. 5
Ballotage en aanneming van twee nieuwe Leden.
Bij de ballotage blijken de Heeren D. Donker en I.J. van der Meer, met eenparige
stemmen als Leden des Departs. te zijn aangenomen. De eerstgemelde, later ter
Vergadering verschijnende, wordt door den Voorzitter als zoodanig verwelkomd.
Art. 6
Bepaling der volg. Verg. Verhandelaars: Bijdragen:
De eerstkomende Vergadering zal gehouden worden op den 24. Septr.
De Verhandeling zal doen de WelEerw. Heer J. Boeke van Amsterdam.
De Bijdrage zal leveren de Heer P.D. Dekker.
Art. 7
Algemeene Omvrage. Keuze van een' Redenaar voor het vijftigjarig feest des
Departements.
Bij de algemeene Omvrage berigt de Voorzitter dat het Bestuur des Departs.,
ingevolge de op hetzelve verstrekte authorisatie, den Heer P.A. Pietersse, als
mede-oprigter en het oudste Lid des Departs. had uitgenoodigd om, ter gelegenheid
der 50-jarige feestviering des Departements, de Verhandeling te doen; doch dat de
waardige grijsaard zich om geldige redenen van dit werk heeft meenen te moeten
verschoonen. Dat dezelve nader den Secretaris des Departs. daartoe dringend verzocht
heeft, en ein-
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delijk daartoe wist over te halen. De Vergadering neemt dit aan voor berigt en er
genoegen mede.
Art. 8
Rapport van Afgevaardigden.
Heeren Afgevaardigden doen, bij monde van den Secretaris, rapport van hunne
bevinding, ter algemene Vergadering der Maatschappij; hetwelk met genoegen
aangehoord en in handen van den Secretaris, voor het Archief, verblijft.
Art. 9
Bijdragen.
De Heer E.D. Dekker, verhinderd zijnde, las de Secretaris, ten Bijdrage eenige
Schetsen uit het leven van Meester Maarten Vroeg, door den Hoogleeraar Vosmaer.
De Heer Kl. Veenstra las nog, van Storm van 's Gravesande: de doove orgeltrapper.
De Heer Cleijndert, van A. Simons, de arme man.
Sluiten.
Het een en ander wordt met genoegen aangehoord, en daarna onder gepaste
toespraak de Vergadering door den Voorzitter gesloten.
Aldus gelezen en goedgekeurd in de Vergadering van gemeld Departt. gehouden
den 24. September 1838.
Veenstra, voorzitter
D. Broedelet Sz., Secret.
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[22 september 1838
Afscheidsgroet van Eduard aan P.G. te Winkel]
22 september 1838
Afscheidsgroet van Eduard Douwes Dekker aan zijn gymnasium-vriend P.G. te
Winkel, opgenomen in diens album (M.M.)
Enkel velletje post, met op de keerzijde de aantekening van Te Winkel: Zaturdag
middag. Den 22. September, 1838. E. Douwes Dekker. Bij zijn vertrek naar de
Oost-Indiën.
Amice! Ik moet U om verschooning verzoeken dat ik U gisteren niet volgens belofte
heb bezocht. Ik kon niet komen, laat U dit genoeg zijn.
Nog weinige uren en ik ben gescheiden van alles wat mij waard is, en vervolgens
is de geheele wereld mijne woonplaats. Nog eenige dagen na mijn vertrek hoop ik
de eer te genieten door dezen & genen in vriendschap te worden herdacht, en daar
ga ik weg van het tooneel onzer amsterdamsche wereld, weg uit de harten mijner
meeste medespelers! Ook wij hebben een bedrijf van het groote tooneelspel te zamen
uitgevoerd en bij mijn vertrek roep ik U door dezen toe: denk gij langer dan eenige
dagen aan mij, ik zal onzen gelukkigen schooltijd nooit vergeten! Adieu, leef gelukkig.
Uw Vriend
Pollux.
Zaturdag middag.
Morgen ochtend ga ik dus
gij begrijpt ik heb niet veel tijd.
Als gij nu en dan iets van mij wilt hooren, ga dan bij bram vd Hoeven.
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Batavia
1839-1842
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Dekkers eerste Indische jaren
Na een reis van vijftien weken kwam Eduard Douwes Dekker in het begin van januari
1839 op Java aan. Hij had de overtocht gemaakt met het zeilschip ‘Dorothea’ waarop
zijn vader gezagvoerder was. Van deze reis is niets bekend behalve éen anekdote,
nl. dat Eduard na enige plagerijen van zijn broer Jan, die (waarschijnlijk tweede)
stuurman was, het bestond tot boven in de mast te klimmen, ofschoon hij gewoonlijk
gauw duizelig werd (Aantekening van Mimi, 2 februari 1876).
Over de eerste vier, vijf weken in Indië weten wij niets. Van midden februari af
was Dekker als volontair werkzaam aan de Algemene Rekenkamer. Zijn meer
officiële, immers bezoldigde, loopbaan aldaar begon op 1 maart 1839, en leidde
spoedig tot promotie. Hij was er blijkens de officiële stukken een gewaardeerde
kracht, en hij maakte er verschillende vrienden, ook onder de hoogste ambtenaren.
Niettemin verschijnt deze periode in zijn herinneringen later geenszins als gelukkig.
Hij spreekt over moeilijkheden met zijn werk (brief van 5-8 november 1845) en
droomt er zelfs na dertig jaar nog over (Aantekening van Mimi, 7 december 1872).
Van de personen wier namen ons uit Dekkers woorden bekend zijn (zie ook de brief
van 6-7 maart 1846), zoals Ruloffs, Coorengel, Hoogeveen, Buys en Lutjes, heeft
vooral de heer Hoogeveen een rol gespeeld in zijn verdere loopbaan.
Het ietwat studentikoze optreden van de jonge ambtenaren blijkt - behalve uit de
schulden die Dekker in deze jaren gemaakt heeft - ook uit de beschrijving die Multatuli
in zijn Causerieën heeft gegeven van een groot nachtfeest kort na de dood van G.-G.
De Eerens (Werken IV, blz. 154). Aangezien deze op 30 mei 1840 te Buitenzorg
overleed, moet het festijn in de zomer van 1840 hebben plaats gehad. In deze jolige
sfeer past behalve de mop over de blaadjes der tamarindebomen (Aantekening van

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

68
Mimi, 2 februari 1876), ook het hekeldicht ‘Toen en Thans’, gedateerd 1840, en door
Dekker compleet, met enige anekdotische commentaar, overgeschreven aan het eind
van de brief van 24 februari - 6 mei 1851. Vermelding verdienen voorts de anekdotes
over het aan Mispelblom Beijer teleengevraagde bedrag van tachtigduizend gulden,
met de daarop gevolgde ruzie plus rijtoer en biljartpartij (J.B. Meerkerk: Eduard
Douwes Dekker; Groningen 1900, blz. 26) en die over de spoedig mislukte
gemeenschappelijke kas van Dekker en Godon (meegedeeld door Prof. J.H. Valckenier
Kips in: Jhr. W.H.W. de Kock: Lebak en de Max Havelaar; den Haag 1926. Blz.
XIV). Ernstiger is de toon van de vier dichtregels, ons overgeleverd in de brief van
30 november 1845; maar zij dagtekenen dan ook uit 1841, dus uit de tijd van en
wellicht zelfs ná Dekkers omgang met Caroline Versteegh.
Volgens Mimi heeft Dekker na aankomst in Indië het eerst gewoond bij de heer
Coorengel, secretaris van de Algemene Rekenkamer (Aantekening 7 december 1872);
later zou hij in huis zijn geweest bij een familie Schuijlenburch, een oom en tante
van Carolina Versteegh (Brieven I, blz. 48; Brieven WB I, blz. 28). De heer De Bruijn
Prince schrijft, aldus een oudere mededeling van zichzelf verbeterend: ‘Dekker
woonde te Weltevreden wel in het kommensalenhuis van de weduwe Sint Nicolaas,
die hertrouwd was met de koster van de Rooms-Katholieke kerk W.E.C. Hansen,
maar Caroline woonde niet in dat pension.’ (Bescheiden 1910, blz. 2, noot 2). Waar
deze gegevens vandaan komen en in hoeverre ze betrouwbaar zijn, is niet meer na
te gaan. Evenmin, wie de persoon was die enkele maanden na zijn huwelijk Dekker
uitnodigde bij hem te komen inwonen ‘omdat hij aan zijne vrouw niet genoeg
gezelschap had!’ (Brief van 5-8 november 1845).
Het belangrijkste, en in elk geval het persoonlijkste uit Dekkers verblijf te Batavia:
zijn ernstige maar spoedig verijdelde liefde voor Caroline Versteegh, is bekend uit
een fragmentarisch gepubliceerde briefwisseling, waarvan de originelen niet zijn
teruggevonden. Caroline was, volgens De Bruijn Prince, op een jongedameskostschool
te Weltevreden (Bescheiden 1910, blz. 2). De daarbij gevoegde mededeling dat ‘zij
en Dekker zongen in
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de koren van de Rooms-Katholieke kerk’, klinkt vreemd, aangezien Caroline al in
het midden van juni 1841 naar haar vaders onderneming te Djatie Rongo (Semarang)
vertrok, en Dekker zich pas op 28 augustus R.K. liet dopen - volgens Mimi: ‘des
morgens te zes uur om geen opzien te wekken. De goede pastoor Scholten was hem
hierin ter wille’. (Brieven I, blz. 54; Brieven WB I, blz. 32). Pastoor G. Jonckbloet
(Multatuli; Amsterdam 1894; blz. 98) deelt mee dat het H. Vormsel in het hospitaal
werd toegediend, en dat de tijd van 6 uur 's morgens gebruikelijk was. Met pastoor
Scholten, over wie Multatuli spreekt in Idee 995 (Werken VI, blz. 243), moet Dekker
al vóor zijn officiële overgang goed bekend zijn geweest. Toch kan men moeilijk
geloven dat pastoor Scholten Dekkers medewerking aan het kerkkoor kan hebben
toegestaan vóor de doop. Het is echter, gezien de zeer grote afstand, al even
ondenkbaar dat Caroline in 1841-1842 nog weer te Batavia is geweest. Van Dekkers
plan om haar te Djatie Rongo te bezoeken, is kennelijk niets gekomen. Blijkbaar
heeft hij, na te zijn benoemd voor de dienst ter Westkust van Sumatra, in de zomer
van 1842 formeel haar hand gevraagd; haar vader althans heeft hem die formeel
geweigerd. Of de twist met de heer Versteegh, te Batavia, waarover Dekker schrijft
in zijn brief van 25 januari 1846, in deze laatste maanden heeft plaats gehad, of reeds
een jaar daarvoor, blijft onzeker. Verdere gegevens over Caroline Versteegh vindt
men in de brieven van 24-27 oktober 1845, 30 november 1845 en 17 december 1845;
voorts in een brief aan Mimi uit 1863, en éen van 16 juni 1864. De episode-Caroline
heeft een duurzame indruk gemaakt op Dekkers persoonlijkheid.
Er is tenslotte nog een verhaal over het zwemmen van Dekker op een plaats waar
haaien waren (Aantekening van Mimi, 2 februari 1876), maar het kan zeer wel thuis
horen in 1845. Dat Dekkers broer Jan en ook Dekkers vader in de jaren 1839-1842
nog wel eens - en mogelijk méer dan eens - in Batavia zijn geweest, en Eduard daar
hebben ontmoet, is, gezien zulke ontmoetingen in 1845, alleszins waarschijnlijk.
Maar ieder bewijs dienaangaande ontbreekt.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[4 januari 1839
Aankomst van Dekker te Batavia]
*4 januari 1839
Aankomst van Eduard Douwes Dekker met het schip ‘Dorothea’ in Ned. Indië.
Zie de staat van dienst, 11 april 1839.

[Bijlage
betreffende Batavia en omgeving]
Bijlage
betreffende Batavia en omgeving, ontleend aan: ‘Java, ten dienste van hen die
over dit Eiland wenschen te reizen’ door J.I. van Sevenhoven (Tijdschrift voor
Neêrland's Indië, eerste jaargang, eerste deel; Batavia 1838; blz. 217-257). De
afstand van een ‘paal’ is ruim 1 ½ km. Het onderstaande fragment is blz. 235-240.
Onze eerste togt gaat van Batavia naar Buitenzorg. Wij rijden (zoo als op onze geheele
reis) 's morgens ten vijf ure af, van het Molenvliet, langs de groote Societeit en het
gebouw van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, die thans
eene buurt versieren, welke vroeger door het moeras, waarop dezelve zijn gebouwd,
onzindelijk en onaangenaam was. Vervolgens bereiken wij een gedeelte van het bijna
onafzienbaar groote Konings-plein, aan alle zijden regelmatig bebouwd met groote
en kleinere wit gepleisterde huizen, en waar, aan de westzijde, de nieuw gebouwde
Willems Kerk, met een door koper gedekt koepeldak prijkt. Voorts over de Willems
Brug, door een gedeelte van het wel aangelegd Militaire Kampement te Weltevreden
rijdende, zagen wij het Paleis voor ons, dat eerst bestemd was voor het verblijf van
de Gouverneur Generaals, en thans gebruikt wordt voor vele publieke Kantoren, en
de Vergaderzaal van de Hooge Indische Regering. Wij trokken toen langs eenen,
meest aan beide zijden geheel met woonhuizen versierden, weg, over Meester
Cornelis, naar de eerste Poststation te Bidara Tjina. Hier herinnerden wij onzen
reisgenoot, dat te Meester Cornelis in het jaar 1811, het lot van Java werd beslist,
toen een Engelsch leger, van Bengalen herwaarts gekomen, de alhier aangelegde
versterking innam, en vervolgens op geheel Java de Engelsche vlag deed waaijen.
Niets is er van dit versterkte kamp meer te zien dan een fort, hetwelk reeds vroeger
bestond, en den naam droeg van Sterreschans Meester Cornelis,

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

71
waarnaar deze geheele omtrek genoemd is. - Sedert 1808, toen men begonnen is de
stad Batavia te verlaten en gedeeltelijk aftebreken, is bijna alles, wat wij thans zijn
gepasseerd, zoo men Weltevreden uitzondert, geheel nieuws gebouwd en aangelegd.
Door deze verhuizing meer naar het zuider gedeelte genieten de Europesche inwoners
eene gezondheid, die thans het verblijf te Batavia, vroeger, en met regt, een moordkuil
genoemd, in dit opzigt met elke stad in Nederland doet wedijveren.
Niet ver van de eerste Poststation reden wij over een slokkan of gegraven kanaal,
dat zijn water ontvangt uit de rivieren Tjiliwong en Tjikias, op het Landgoed Kampong
Baroe, en zich in zee uitstort, na veertig palen het land door geloopen te hebben.
Voor meer dan vijftig jaren is dit kanaal reeds gegraven; het dient om een groote
Landstreek, die anders dor en onvruchtbaar zoude gebleven zijn, vruchtbaar te maken,
en levert tevens een bewijs op, van de zorg en onderneming-lust der Regering van
dien tijd. Even voorbij de brug, die hier over deze slokkan geslagen is, werden wij
zeer verkwikt, door een' frisschen zuidewind, die van het gebergte over eene groote
vlakte stroomt. Meestal het geheele jaar door, van 's avonds acht of negen ure tot 's
morgens negen of tien ure, doet zich dit koeltje gevoelen en schenkt aan deze groote
vlakte tot aan Batavia toe, die aangename avonden, koele nachten, en verkwikkende
morgenstonden, waar over zich hare inwoners zoo zeer verblijden.
Den geheelen weg over, ziet de reiziger het hooge gebergte voor zich, dat hij, naar
mate hij het meer en meer begint te naderen, duidelijker onderscheidt. Vele bebouwde
velden, groote troepen rundvee, maar van een veel kleiner ras dan het Hollandsche,
en eenige Landhuizen, geven eene vrolijke afwisseling aan dezen togt.
Wij verhaalden den vriend, die ons vergezelde, hoe deze geheele streek, zoo verre
zijne oogen zien konden, en bovendien nog eene zeer groote vlakte meer oostelijk
en westelijk gelegen, in landen verdeeld zijn die aan bijzondere personen toebehooren.
De eerste eigenaren waren meestal rijke lieden, die groote lustplaatsen van steen en
hout op dezelve hebben aangelegd, waaronder eenigen wel met den naam van Paleizen
konden worden bestempeld. In deze streek zijn hiervan slechts overgebleven,
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Tanjong Oost van den Heer D.C. Helvetius van Riemsdijk, en Tjimangies van den
Heer J.M. van Beusechem. Beide deze lustplaatsen zijn afkomstig van den Heer Raad
van Indië van Riemsdijk, zoon van den Gouverneur Generaal van dien naam.
Sedert eenige jaren zijn deze landerijen voor derzelver eigenaren voordeel gevende
bezittingen geworden, waarop de landbouw hoe langer hoe meer wordt uitgebreid;
zoodat Batavia, hetwelk in vroeger jaren van Java rijst noodig had, thans geheel uit
de voortbrengselen van deze en Buitenzorgsche particuliere landen gevoed wordt,
en daarenboven nog koffij, suiker en andere artikelen in ruime hoeveelheden van
daar voor den handel ontvangt.
Van Tjiloar, de laatste Poststation, reden wij drie rivieren over en daalden telkens
in eene aanmerkelijke diepte neder, om over de bruggen weder eene hellende hoogte
te bereiken. Voorbij het fraai gelegen landhuis Kedon Allang, heeft men een
schilderachtig gezigt op de tolbrug, die met veel kunst gelegd is over de Tjiliwong
eene groote rivier, die bijna overal langs begroeide oevers, in eene vallei door schoone
sawa-velden kronkelt. Deze overgegaan zijnde, heeft men, na in eene vliegende vaart
eene aanmerkelijke hoogte op te zijn gereden, een heerlijk vergezigt over eene vlakte,
die aan alle zijden door het gebergte schijnt ingesloten. Daarna loopt de weg regelregt
aan op het Paleis van den Gouverneur Generaal van Neêrland's Indië, dat met zijne
twee vleugels en breede vaçade zich als een pronkstuk voordoet, hetwelk in eene
prachtige natuur, als een bewijs voor de grootheid der menschelijk kunst, schijnt te
prijken. Langs de tuinen van het Paleis en eenige fraaije huizen, begeeft men zich
naar het logement, waar de reiziger, hoe vermoeid ook van zijn 'togt, zich naar de
achter gallerij spoedt, om het heerlijkste gezigt dat hem daar wacht te genieten. In
eene diepte onder hem stroomt, met een zacht gedruis, de kristal heldere rivier, als
een kronkelend zilveren versiersel, door donker groene boorden omzoomd. Hij wijdt
zijne oogen over eene bebouwde heuvelachtige breede uitgestrektheid lands, en stuit
tegen den hemelhoogen berg, de Salak genaamd, die zich met majesteit boven het
landschap verheft. Van zijn gespleten kruin, vertoonen zich in donkere schaduwen
de diepe valleijen of kloven, die de hellingen doorsnij-
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den, terwijl het geheel getooid is, door sterk afstekend donker en licht in een smeltend
groen. In een woord een tooneel dat den opgetogen aanschouwer met eerbied en
bewondering vervult, en dat, hoe dikwijls ook gezien, echter altoos schoon is en
treffend. Weinig plaatsen zijn er voorzeker op Java waar, onder één gezigtspunt, zoo
veel verrukkends is vereenigd.
Het trotsche Paleis, den hoogen stand van deszelfs bewoners waardig, maakt met
zijne vleugels en pavillioenen een geheel uit, dat een vorstelijk aanzien heeft, en naar
den laatsten smaak sedert October 1834 nieuw is gebouwd, toen het vorige door eene
aardbeving, zoo sterk als hier gelukkig maar zelden gevoeld wordt, geheel is verwoest.
Schoon zijn vooral de groote voor- en achterzaal, terwijl men als iets merkwaardigs,
in het kabinet van den Gouverneur Generaal, de kopijen zal vinden der portretten
van alle de Landvoogden van Nederland's Indië, welker originelen in het Paleis te
Weltevreden worden bewaard. Deze verzameling, waarvan een gedeelte door de
grootste meesters van vorige eeuwen geschilderd is, is vooral ook belangrijk, omdat
zij geheel volledig is. Eene verzameling van Inlandsche wapenen, opgezette vogels,
kapellen, schulpen en andere voortbrengselen der natuur, van den tegenswoordigen
Gouverneur Generaal, maakt mede een sieraad van het Paleis uit.
Voor hetzelve is een ruim terras, doorsneden van rijwegen en versierd met twee
vijvers. Ter regter zijde is eene diergaarde, die meer en meer belangrijk begint te
worden. Uit het achterste gedeelte van het Paleis, wordt het oog geboeid door het
trotsch gebergte, terwijl een groot Park tot wandelen uitnoodigt; het is doorsneden
van een' kronkelenden vijver, en door bloemperken, eilandjes, lommerrijke dreven,
en andere schilderachtige partijen verlevendigd, zoodat het, in den frisschen
morgenstond en het koele avonduur, den wandelaar menige genoegelijke oogenblikken
verschaft.

[Bijlage
betreffende de bevolking van Batavia]
Bijlage
betreffende de bevolking van Batavia, omvattende de hoofdplaats (zeven districten)
en de ooster-, zuider- en westerkwartieren, in 1838. (Tijdschrift van Neêrland's Indië,
negende jaargang, Batavia 1847, vierde deel, blz. 6)

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

74

Europeanen

3,285

Chinezen

33,982

Inlanders

230,997

Arabieren

627

Slaven

2,408

_____

_____

271,299

[14 februari 1839
Dekker werkzaam bij de Rekenkamer]
* 14 februari 1839
Dekker onbezoldigd werkzaam bij de Rekenkamer. Zie 11 april 1839.

[1 maart 1839
Dekker klerk bij de Rekenkamer]
* 1 maart 1839
Dekker in dienst bij de Rekenkamer als klerk, tegen een bezoldiging van f 80. per maand. Zie 11 april 1839.

[28 maart 1839
Akte van toelating in Ned.-Indië]
28 maart 1839
Akte van toelating in Ned. Indië, met akte van eedaflegging. (M.M.)
(Zegel 1 G) No. 1878
(Wapen)
Folio 137
VAN WEGE EN IN NAAM DES KONINGS.

De Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië,
Gezien hebbende het verzoek van Eduard Douwes Dekker, geboren te Amsterdam
in Nederland oud Negentien Jaren mitsgaders de daarbij overgelegde stukken, ten
blijke dat hij de vereischten bezit om als vast ingezeten te worden toegelaten, vergunt
aan denzelven om zich in Nederlandsch Indië, onder de bepalingen der Publicatie
van den 10den Januarij 1834, te vestigen, mits afleggende den eed van trouw aan
Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, en aan den Gouverneur Generaal van
Nederlandsch Indië, en van gehoorzaamheid aan de wetten en reglementen, nu
bestaande of nader in te voeren.
Gegeven onder Deszelfs handteekening en zegel te Buitenzorg den 28 Maart des
jaars achttien honderd Negen en dertig
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Ter ordonnantie van den Gouverneur Generaal.
De Algemeene Secretaris,
Cornets de Groot
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De ondergeteekende Resident van Batavia certificeert dat E.D. Dekker. - hiervoren
genoemd, heden in zijne handen, heeft afgelegd den eed van trouw aan Zijne Majesteit
den Koning der Nederlanden, en aan den Gouverneur Generaal van Nederlandsch
Indië, en van gehoorzaamheid aan de wetten dezer landen.
Batavia den 26 April 1839
De Resident vnmd
M.H. Halewijn.
Geregistreerd ter Secretarie der Residentie Batavia/Onder 795.den 26 April 1839.
De ass. Residt/Secretaris
W. van Riemsdijk.

[10 april 1839
Missive van de Rekenkamer aan de G.-G.]
* 10 april 1839
Missive van de Algemene Rekenkamer aan de Gouverneur-Generaal betreffende
Dekker. (Bescheiden 1900, blz. 4)
Bij de kamer is sedert eenigen tijd op een maandelijksch tractement van f80. werkzaam Eduard Douwes Dekker, omtrent welks persoon het ons aangenaam is te
kunnen betuigen, dat hij ofschoon nog jong van jaren en nog korten tijd van dienst,
allezins blijken geeft welke van hem doen verwachten dat hij tot een bekwaam
ambtenaar zal kunnen worden opgeleid, daar hij bij het bezit van gezonde
geestvermogens, het voordeel heeft van een zeer bekwaam onderwijs te hebben
genoten; zijnde hij door ons wederhouden om tot andere Departementen overtegaan,
welke hem daartoe met zeer voordeelige propositien hebben aangezocht.

[11 april 1839
Staat van dienst van Dekker]
* 11 april 1839
Eigenhandig geschreven staat van dienst, getekend E.D. Dekker, waarin volgens
De Bruijn Prince vermeld wordt dat Dekker ‘den 4den Januari 1839 in Indië was
aangekomen met het schip Dorothea, Kapitein E.D. Dekker, den 14den Februari bij
de Algemeene Rekenkamer in dienst trad zonder tractement en van af den 1sten
Maart 1839 als Klerk eene bezoldiging genoot van f 80. - 's maands.’ (Bescheiden
1900, blz. 3) In de kolom ‘Naam en Voornaam’ staat geschreven: ‘Dekker (Eduard
Douwes)’. De naam ‘Douwes’ heeft hij eerst in de volgende dienststaat bij zijn
geslachtsnaam gevoegd. (Bescheiden 1910, blz. 1, noot 3)
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[17 april 1839
Dekker benoemd tot klerk]
17 april 1839
Dekker benoemd tot klerk bij de Algemene Rekenkamer. (M.M.)
(Zegel 1 G)
Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch Indië.
Buitenzorg, den 17e April 1839.
No 3
Bij de aanhaling van dit besluit, den datum
en het nummer uittedrukken. Getal der bijlagen.
Gelezen de voordragt van de Algemeene Rekenkamer, ddo. 10 dezer No. 181/71,
Enz: Is Goedgevonden en Verstaan:
Te Benoemen bij de Algemeene Rekenkamer:
a Enz:
d Tot Klerk, op eene bezoldiging van f125 (Honderd en Vijfentwintig Gulden) 's
maands, E.D. Dekker, Sedert eenigen tijd, bij dat Kollegie werkzaam.Extract dezes zal worden verleend aan den benoemde, tot informatie.Accordeert met voors: Register;
De Algemeene Secretaris; Cornets de Groot
Aan den Benoemd Klerk bij de
Algemeene Rekenkamer E.D. Dekker.

[17 april 1839
Akte van benoeming]
17 april 1839
Akte van benoeming tot klerk bij de Algemene Rekenkamer. (M.M.)
(Zegel 12 G)
(Wapen)
VAN WEGE EN IN NAAM DES KONINGS.

De Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië,
allen die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doet te weten. Nademaal bij
Besluit, van den Zeventienden April 1800 Negen en dertig, No. 3 tot Klerk bij de
Algemeene Rekenkamer is benoemd, E.D. Dekker.Zoo wordt een iegelijk dien zulks mogt aangaan, bij deze gelast, hem in
voorschreven kwaliteit te erkennen naar behooren.
Gegeven te Buitenzorg den 17n April achttien honderd Negen en dertig.
De Eerens.
Ter ordonnantie van den Gouverneur Generaal,
De Algemeene Secretaris,
Cornets de Groot
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[26 april 1839
Akte van eedaflegging]
26 april 1839
Akte van eedaflegging, toegevoegd aan de akte van toelating in Ned. Indië van 28
maart; zie aldaar. (M.M.)

[31 januari 1840
Missive van de Rekenkamer aan de G.-G]
* 31 januari 1840
Missive van de Algemene Rekenkamer aan de G.-G. om Dekker te bevorderen tot
tweede kommies. In de door Dekker eigenhandig geschreven dienst-staat, gedateerd
31 januari 1840 en getekend E. Douwes Dekker, wordt, volgens De Bruijn Prince,
in afwijking van de in april 1839 ingediende staat, vermeld dat hij de 15de januari
1839 als Klerk in dienst trad bij de Algemene Rekenkamer. (Bescheiden 1900, blz.
5 en 6)
Tevens nemen wij de vrijheid tot vervulling van de daardoor ontstane vacature tot
tweeden Kommies aan Uwe Excellentie voor te dragen den Klerk bij de Kamer
Eduard Douwes Dekker, die zich door bijzondere vlijt en werkzaamheid heeft
onderscheiden, niet alleen, maar ook de ontbetwistbaarste bewijzen van vlugheid,
doorzigt en kunde, in al hetgeen hem wordt opgedragen, heeft aan den dag gelegd;
zoodat wij met volle ruimte kunnen terugkomen op hetgeen wij, ten aanzien van den
Klerk Dekker, bij onze voordragt van den 10den April 1839 no 181/71, onder de
aandacht van Uwe Excellentie hebben gebragt, met betuiging dat hij onze daarbij
bekend gestelde verwachtingen, in alle opzigten verwezenlijkt heeft en dus naar
werkelijke verdiensten, zich de bevordering tot tweeden Kommies heeft waardig
gemaakt; wordende zijne bij de bestaande verordeningen voorgeschreven dienststaat
hierbij overgelegd.

[6 februari 1840
Dekker benoemd tot tweede kommies]
6 februari 1840
Dekker benoemd tot tweede kommies bij de Algemene Rekenkamer. (M.M.)
(Zegel 1 G)
Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van
Nederlandsch Indië.
Batavia, den 6e Februarij 1840.No. 12
Gelezen de voordragt der Algemeene rekenkamer ddo 31 Januarij Jl No. 234, ter
vervulling der ontstane vacature ten gevolge
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van het overlijden van den tweede kommies bij dat collegie J: A: Jansen;
Gelet op het besluit van den 29e Augustus Jl no. 2; Is Goedgevonden en verstaan:
Eerstelijk: Te benoemen, tot Tweeden kommies bij de Algemeene rekenkamer,
op het daartoe staande tractement,
E.D. Dekker, thans klerk bij dat kollegie:
Ten tweede: Enz:
Extract dezes zal worden verleend, aan den Heer E: D: Dekker, tot informatie.Accordeert met voors: Register;
De Algemeene Secretaris
Cornets de Groot
Aan Den benoemd tweeden Kommies bij de Algemeene Rekenkamer E.D. Dekker

[6 februari 1840
Akte van benoeming]
6 februari 1840
Officiële akte van Dekkers benoeming tot tweede kommies. (M.M)
(Zegel 12 G)
(Wapen)
VAN WEGE EN IN NAAM DES KONINGS.

De Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië,
allen die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doet te weten. Nademaal bij
Besluit, van den zesden Februarij, achttien honderd en Veertig No. 12. - tot tweede
kommies bij de Algemeene Rekenkamer is benoemd E.D. Dekker, thans klerk bij
dat Kollegie,
Zoo wordt een iegelijk dien zulks mogt aangaan, bij deze gelast, hem in
voorschreven kwaliteit te erkennen naar behooren.
Gegeven te Batavia den zesden Februarij achttien honderd en Veertig.de Eerens.
Ter ordonnantie van den Gouverneur Generaal,
De Algemeene Secretaris
Cornets de Groot
Tegenwoordig Tractement

f2640.-

Vorig Tractement

1500._____

Verschil

f1140.-

(Zegel G.G.)
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[21 februari 1840
Dekkers broer Willem verdrinkt bij Ierland]
21 februari 1840
Dekkers broer Willem verdrinkt ten Z.W. van Ierland, blijkens onderstaande akte
van 13 mei 1840. (Burgerlijke Stand, Amsterdam) Het bericht hiervan kan Dekker
niet vóor augustus 1840 hebben bereikt.
Op heden den dertienden Mei achttienhonderd veertig, is door ons ondergeteekende
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, ingeschreven, dat op
den een en twintigsten February ll. des voormiddags ten twee ure, over boord gevallen
en alzoo is overleden
Willem Dekker - van Amsterdam,
van beroep ligtmatroos, in den ouderdom van zestien jaren, geschiedende deze
inschrijving ingevolge kennisgeving van den Secretaris Generaal der Marine in dato
's Hage 25 April ll. n. 33 en bijgaand uittreksel uit het journaal van het Nederl.
barkschip de Goede Vrede, gevoerd door C. Zaal, toen zeilende op de reis van
Suriname naar hier, op de hoogte van 13o 10 W.L. en 48o 50 N.B.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke door ons is onderteekend.
Deutz.
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[1841
Losse bladen uit het dagboek van een oud man: Het Schoone, Geluk]
* 1841
Prozastuk van Dekker, gedateerd: Batavia 1841. (Brieven I, blz. 63; Brieven WB
I, blz. 37) De nadere datum van ontstaan is onbekend. Om de hierop volgende
briefwisseling niet te onderbreken, wordt dit stuk vooropgeplaatst.

Losse bladen uit het dagboek van een oud man
Het Schoone, Geluk.
‘De Peri die voor de poorten van het paradijs vruchteloos smeekte toegelaten te
worden tot den heilstaat der gelukzaligen, bragt na vele vergeefsche pogingen eindelijk
als het schoonste wat de aarde opleverde, den laatsten zucht van een berouwhebbenden
zondaar, en vond genade in de oogen des wachters aan de poort om de heiligheid
der gave die zij offerde!’
Dit was het thema van een gesprek tusschen onzen leermeester en ons, leerlingen
der avondschool. Het schoone oostersche verhaal dat van deze, in alle talen bezongene
legende den grondslag uitmaakt, had dien avond natuurlijk aanleiding gegeven tot
ernstige gesprekken over het ware schoone.
‘Zoude dan waarlijk de bede om vergiffenis van den berouwhebbenden mensch
het heiligste zijn wat deze wereld bevatten kan?’ vraagde mijn makker, August C.,
den onderwijzer.
‘Het verhaal stelt de zaak aldus voor, hernam de leermeester. Gij echter hebt
vrijheid hierover uwe eigene gedachten te koesteren; deel mij dezelve mede, en wij
zullen te zamen overwegen. Is, naar uw inzien iets anders schooner, heiliger?’
August bleef het antwoord schuldig. Hij dacht na, en bleef zwijgen!
Andere bezigheden namen den overigen leertijd van den avond in; daarop speelden
wij zooals van kinderen, die na een geheelen dag inspanning eindelijk van dien band
ontslagen worden, te verwachten is, wild en woest. Paradijs en Peri waren vergeten.
August was, zooals ik zeide, mijn makker op de school, hij was mijn medgezel in
de speeluren. Naauwelijks veertien jaren oud, een leeftijd op welken anders het
character nog die scherpe omtrekken mist, welke later jaren kenteekenen, was hij bij
den eer-
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sten opslag reeds te herkennen als een van die wezens, die alles voor anderen, - voor
zichzelven niets zijn. Hij was misschien de vlugste leerling der klasse, en immer was
hij de laatste die voor belooning in aanmerking komen konde. Geen der
medescholieren werd van zijne ouders zoo ruim voorzien van geld en kleederen, en
niemand had aan een en ander zoo spoedig gebrek als August. Zijn tijd, zijne
bekwaamheden, zijne kleederen en spaarpenningen, alles besteedde hij voor anderen,
alles schonk hij weg. Eens ontmoette hem een onzer medeleerlingen, die een nest
uit een boom had geroofd.
‘Geef mij dat nest!’ riep August.
‘Waarlijk niet!’ hernam de knaap.
‘Ik wil u een gulden daarvoor geven!’
‘Toch niet, het heeft mij te veel moeite gekost, hetzelve uit te halen!’
De gansche rijkdom van August bestond in den gulden dien hij den knaap geboden
had.
‘Wilt ge mijn nieuwen hoed daarvoor hebben?’ vraagde August dringende, of
neen... hij bezon zich dien aan eenen armen knaap te hebben gegeven, die blootshoofds
op den weg liep, mijn... mijn...’
De arme jongen wist niet wat hij meer bieden zoude, en het nest lag hem na aan
't hart.
‘Geef mij den doekspeld, dien ge den laatsten dag der vakantie van huis medebragt,
zeide eindelijk de hebzuchtige knaap, en het nest is het uwe!’
August aarselde. Het was een schoone diamant van waarde. - Daarom aarselde
August niet - maar het was van zijne moeder dat hij dien speld ten geschenke had
ontvangen, van zijne Moeder! En toch... die arme vogeltjes!
‘Neem, zeide hij, hier is de speld, geef mij de vogels!’
De jongen begeerde niet beter; gaf het nest, nam het kleinood en wilde heengaan.
‘Eilieve, riep August, wijs mij de plaats waar het nest geweest is, ik wil het daar
terug brengen.’
De ander wees de plek in den boom. August klom, hechtte het nest in de
aangewezene holte, wilde afklimmen, viel, en brak den regterarm.
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Onder het zetten van den arm, hetgeen nadat men hem huiswaarts had gedragen
eenige oogenblikken later geschiedde, verzocht hij mij naar buiten te gaan en hem
mede te deelen of de oude vogels het nest reeds weder bezochten.
De vreugde die hij gevoelde toen ik dit toestemmend beantwoordde was grooter
dan de pijn die het verband hem veroorzaakte.
Zóó was August C, de makker mijner jeugd, de medgezel mijner kindsche jaren.
Den avond, volgende op dien waarop het gesprek over de Peri had plaats gevonden
waren wij ter uitspanning bij elkander. Meer toevallig dan wel uit belangstelling viel
het gesprek op een onderwerp zeer na verwant aan datgene wat wij den vorigen avond
met onzen onderwijzer gevoerd hadden. Wij spraken over het geluk. Wie herinnert
zich niet hoe men reeds als kind zich een heil droomt, hetgeen nimmer door de
werkelijkheid evenaard of door onze vermogens bereikt kan worden?
Wij hadden ter onderrigting de lessen van den laatsten avond over het ware schoone
aangehoord, nu bragten wij allen in spel onze begrippen van geluk, onze wenschen
voor den dag.
‘Sunt pueri, pueri; pueri puerilia tractant.’ Dit gold ook hier; och of het hier alleen
gold!
‘Rijkdom! want...’ enz.
‘Eer en aanzien! dan immers...’ enz.
‘Magt! dit geeft...’ enz.
Op die wijze schreeuwde en redekavelde de kleine gemeente door elkander.
Ik heb de bewijsgronden die elk ter verdediging zijner keuze aanvoerde afgebroken.
Het staat ieder vrij dezelve naar willekeur aantevullen, zooals men zelf die in dien
leeftijd zoude aangevuld hebben, zooals men die bewijsgronden nog in later tijd
aanvoert, zonder zich dan echter te mogen verschuilen achter het onnadenkende van
den kinderlijken leeftijd!
‘En gij August, wat wenscht gij, vraagde een uit den hoop. Zijt gij niet met mij
van gevoelen dat eer boven geld te schatten is?’
‘Voorzeker, maar ik weet toch nog iets beters.’
‘En dat is?’ riepen wij om strijd.
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Nu hoorden wij het antwoord waarop de onderwijzer den vorigen avond te vergeefs
gewacht had.
‘Het hoogste geluk moet noodwendig zijn datgene te genieten wat het schoonste,
het heiligste is. Die trek van gisteren avond van den broeder die zijne, door de pest
aangetaste zuster niet verliet, maar liever door haren adem besmet met haar stierf,
trof mij. Mij dacht, de Peri, die den doodsnik der stervenden opving, en hemelwaarts
voerde, bragt schooner gave dan ooit geofferd werd, en het lot van den broeder komt
mij hoogst benijdenswaardig voor. Als ik derhalve eenen wensch voor mijn geluk
uiten mogt, zoude ik op zulk eene wijze voor eenen broeder... voor iets wat ik lief
had, willen sterven. Ik geloof dat er geen grooter geluk denkbaar is!’
Men ziet dat men het verhaal van de Peri om onzentwille eenigzins gewijzigd had.
In stede van stervende gelieven, had men ons, ter oorzake van onze jeugd, over
broeder en zuster gesproken.
August had zijn gevoelen geuit, en zweeg met den traan des diepsten gevoels op
de wangen.
Wij zagen hem aan, en begrepen hem niet. ‘Sterven - en geluk...?’ Dat was voor
onze minder hoog stijgende gedachten onbevattelijk.
Maar God, die hem dat gevoel had ingegrifd, begreep hem... en ontving die bede
om heil, en verhoorde die bede.
Een jaar nagenoeg daarna - het was den dertienden Januarij, vermaakten wij ons
met schaatsenrijden. August was na het einde der kersvacantie met zijnen jongeren
broeder op de school teruggekeerd. Hij bewaakte de schreden van den jeugdigen
nieuweling, leerde hem deelnemen aan onze vermaken, en ook dien dag week hij
bijna niet van zijne zijde. Een oogenblik echter kon hij de verzoeking niet wederstaan
zich van den langzaam voortglijdenden knaap te verwijderen; hij ijlde met ons voort
op de baan, hoort een gil, ziet om, en mist den geliefden broeder. Het kind was in
een bijt verdwenen. En August? IJlings springt hij in den killen vloed, verdwijnt
onder de loodzware oppervlakte van het meer, en... - God was zijner bede indachtig
- hij verdronk, zijnen broeder willende redden!
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Acht en veertig jaren zijn mij na dien dag over het hoofd gedreven, maar nimmer
brak de dertiende Januarij aan of het was mij een dag van weemoedige herinnering
aan den lieven martelaar zijner idealen. Verre, zeer verre voerde het lot mij van de
plaats waar de heldendood den heiligen wensch van den knaap bekroonde, maar al
scheidden mij zeeën en landen van den kolk die hem den dood gaf, en ten graftombe
strekte, altijd toch ging ik in gedachte ter bedevaart naar de plek, waar hij als de Peri
aan de poorten des eeuwigen levens toegang vraagde en niet werd afgewezen.
Hij stierf op zijnen vijftienden geboortedag. Zes hoogstens acht jaren lang, zoude
die Goddelijke kracht om iets schoons te wenschen hem nog bijgebleven zijn, om
daarop allengs zich te verliezen in den maalstroom van wereldsche belangen, in den
modderpoel van lagere genietingen. Zijn inwendig gevoel - wat kan het anders
geweest zijn, wereldkennis immers, konde hij nog niet hebben opgedaan? - zijn
inwendig gevoel dreef hem aan om reeds op zijn veertiende jaar, den dood - en zulk
een dood - te wenschen. Of fluisterde de Engel die door God hem ten geleide was
gegeven, de goede geest die den knaap ter zijde stond hem dien wensch in de ooren,
toen een kinderlijk spel hem noopte zijne denkbeelden over geluk te openbaren? Wat
was het? Was het natuur? Was het gevoel? Was het profetie? Ik weet het niet, maar
dit is zeker dat ik menig keer benijdend op de vervulling zijner hoop terugzie; hij
had den besten wensch gedaan; - hij had de schoonste belooning ontvangen!
Batavia 1841.
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[20 januari 1841
Brief van Caroline Versteegh]
* 20 januari 1841
Brief van Caroline Joanna Versteegh aan Dekker. (Brieven I, blz. 46; Brieven WB
I, blz. 26) Volgens Mimi waren deze eerste brieven aldus geadresseerd: A Monsieur
E. Dekker E/M (= en mains) Latere hadden f 1.10 port. (Brieven I, blz. 55; Brieven
WB I, blz. 32-33)
Mijnheer,
Ik meende dat mijn laatste briefje voldoende was, waarin ik u te kennen gaf dat
het antwoord van Papa zoodanig is dat ik mij niet met de zaak kan en durf inlaten
voor aleer Z.E. zelfs hierkomt; hetgeen hoop ik binnen eenige weken zal gebeuren.
Nadere kennisgave kan ik thans niet geven.
Wat het schrijven aan Papa betreft dat ligt aan uw eigen verkiezing, ik kan u daar
niets over zeggen.
Ik heb de eer te zijn
UE. Dw. Dien.
C.V........

[voorjaar 1841
Brief van Caroline Versteegh; fragment]
* voorjaar 1841 (?)
Brief van Caroline Versteegh aan Dekker. Fragment. (Brieven I, blz. 56; Brieven
WB I, blz. 33) Dit potloodschrift was, volgens Mimi, door Dekker in inkt nagetrokken.
Verschoon mijn schrift want ik heb nu niets anders dan potlood. Hoe is het sedert
gisteren avond? Hier zijn het allen lange gezigten. Gij gaat morgen zeker exerceeren,
niet waar? Om niet weder eene straf te ondergaan. Gij weet hoe prettig dat voor mij
is.
Adieu. C.

[voorjaar 1841
Brief van Caroline Versteegh; fragment]
* voorjaar 1841 (?)
Brief van Caroline Versteegh aan Dekker. Fragment. (Brieven I, blz. 56; Brieven
WB I, blz. 33) Het waken betrof waarschijnlijk pastoor Scholten.
Waarde Vriend, Het spijt mij wel dat gij niet beter zijt, maar waarom juist verleden
nacht gewaakt?
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[voorjaar 1841
Brief van pastoor Scholten]
* voorjaar 1841 (?)
Ongedateerde brief van pastoor J.H. Scholten aan Dekker. (Brieven I, blz. 47;
Brieven WB I, blz. 27)
Waarde Heer Dekker!
Mejuffrouw Carolina is bij mij geweest en heeft niet onduidelijk te kennen gegeven,
dat zij genegenheid jegens U.E. gevoelde: desaangaande zult gij antwoord ontvangen.
t.t.
J.H. Scholten.

[15 april 1841
Brief van de heer Versteegh; fragment]
* 15 april 1841
Brief van de heer Versteegh aan Dekker. Fragment. (Brieven I, blz. 46; Brieven
WB I, blz. 26)
en zonder dat de hinderpalen, die mij als zoodanig voorkomen, uit den weg geruimd
zijn, kan en mag ik niets toegeven.

[april 1841
Brief van Caroline Versteegh; fragment]
* april (?) 1841
Brief van Caroline Versteegh aan Dekker. Fragment. (Brieven I, blz. 46; Brieven
WB I, blz. 27)
ik geloof dat als gij R.C. zijt geworden, wij dan het beste voor ons kunnen verwachten.

[29 april 1841
Brief van de heer Versteegh; fragment]
* 29 april 1841
Brief van de heer Versteegh, uit Djatie Rongo (Res. Semarang), aan Dekker.
Fragment. (Brieven I, blz. 46; Brieven WB I, blz. 27) Verder schrijft de heer Versteegh,
volgens Mimi: ‘dat hij Caroline gelast heeft om met haar broeder thuis te komen’.
WelEdele Heer!
Het grootste bewijs dat u zult kunnen geven, dat gij werkelijk den C. godsdienst
zijt toegedaan, en dat gij die niet aanneemt om bijkomende omstandigheden, maar
alleen uit overtuiging, bestaat daarin dat gij dien godsdienst omhelst voor en aleer
er verdere démarches om mijne dochters hand plaats hebben.
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[mei 1841
Gedicht van Dekker voor Caroline Versteegh]
* mei 1841
Gedicht van Dekker voor Caroline Versteegh. (Brieven I, blz. 57; Brieven WB I,
blz. 33) De achternaam is door Mimi alleen aangeduid met de beginletter.
Aan Mejufvr. Caroline Versteegh.
Wel vliegen jaren heen op de adem van den tijd,
Wel gaat zooveel voorbij wat eens het hart ons streelde,
Wel heeft men elken dag aan andre zorg gewijd,
En telt de beuzling niet waar men als kind mee speelde;
Wel werpen wij den krans die eens ons tooide heen,
En zoeken schooner bloem om schooner krans te vlechten,
Vergeten menigmaal de weelde van 't verleen,
Om 't nooit verzadigd hart aan nieuw genot te hechten...
Maar toch, hoe alles keer, herinnring blijft ons bij!
Herinnring aan het zoet van lang verloopen jaren;
En, ga dan ook de droom der eerste jeugd voorbij,
Wij denken toch aan hen die toen ons dierbaar waren.
Die tijd komt ook voor u! Eens ziet ge op 't heden neer,
Als stipje in 't maatloos ruim van 't onbegrensd verleden;
Eens siert de bloemenkrans der jeugd u 't hoofd niet meer,
Wanneer we in later tijd op andre paden treden.
Als dan uw oog welligt op deze bladen staart
En gij aan vroeger tijd met weemoed zult gedenken,
Wijd dan een oogenblik aan hem wien ge alles waart,
En wil zijn naam een deel van uw herinn'ring schenken!
God geve dat daartoe dit schrift onnoodig zij!
Uw naam staat in mijn hart met hechter schrift geschreven.
Uw beeld blijft, ga dan ook de droom der jeugd voorbij
In mijn herinnering, zoolang ik adem, leven!

Batavia Mei 1841.
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[14 juni 1841
Brief van Caroline Versteegh]
* 14 juni 1841
Brief van Caroline Versteegh aan Dekker. (Brieven I, blz. 47; Brieven WB I, blz.
27) Door Mimi gepubliceerd, met mededeling dat deze brief in Dekkers hand de
kanttekening droeg: ‘The last one I received during her being in Batavia, 14 June
1841.’ De voorlaatste zin van deze brief doelt op een hondje.
Waarde Vriend. Ik dank u voor al het gezondene het doosje is zeer naar mijn zin, het
ringetje ook. Ik beloof u dat ik het altijd dragen zal. Alles is reeds aan boord; houd
goeden moed en kom spoedig bij ons dan zal alles goed gaan. Ik had u dezen middag
nog wat te zeggen, maar gij zijt zoo spoedig heen gegaan, het is morgen nog tijd.
Willem komt straks. Wees toch niet zoo raar tegen hem, dat hindert mij zoo. Hij is
wezenlijk een goede jongen. Vergeet morgen niet de kleine, hoe moet hij heeten,
mede te nemen. Ik zal er goed voor zorgen. Nu adieu, ik dank u nogmaals, denk niet
te veel, ik groet u hartelijk.
Uwe vriendin Caroline.

[16 juni 1841
Brief van Dekker aan Caroline Versteegh]
* 16 juni 1841
Brief van Dekker aan Caroline Versteegh. (Brieven I, blz. 48; Brievan WB I, blz.
28)
De familie Schuijlenburch was Carolines oom en tante; Willem was haar broer.
Het is niet bekend of deze tekst een minuut betreft, door Dekker bewaard, of een
nooit verzonden origineel, ofwel een brief die Caroline later aan hem teruggestuurd
heeft.
Batavia 16 Junij 1841
Lieve Caroline! Heden is er van den Heer Schuijlenburch een brief aan uw papa
verzonden, waarvan de treurige inhoud u waarschijnlijk zeer zal getroffen hebben.
Uwe lieve kleine naamgenoot is overleden. De arme kleine heeft lang met den dood
geworsteld; heden morgen vijf ure maakte men mij wakker met de tijding dat zij op
sterven lag, en te half tien ure was het eerst gedaan. Morgen ochtend vroeg zullen
we haar begraven. Gij kunt nagaan hoe treurig hier aan huis alles is. Ik heb waarlijk
tegenwoordig zulke voorvallen niet noodig om ernstig gestemd te wezen. Toen ik
zoo even bij het lijkje stond, en nadacht over
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leven en niet leven, over de toekomst, zie, toen wenschte ik ook zoo jong gestorven
te zijn. Ik ben nu niet verzekerd dat er bij mijn sterfbed zulke tranen zullen vloeijen
als er gewoonlijk om een onschuldig wichtje geweend worden, en God weet wat er
volgen zal na den dood, wanneer zoo vele overtredingen als het leven van den mensch
gewoonlijk oplevert, ons zullen aangerekend worden. Die arme kleine had nog geene
verantwoording, ten minste ik geloof zoo. Ik houd niet van de leer der erfzonde.
Heden morgen vroeg zond ik een briefje aan Lippe waarin ik hem kennis gaf van
Carolines toestand. Hij en zijne Mama zijn terstond gekomen, en Mevrouw Detering
was de welwillendheid zelve. Ik zal mijn best doen om de verwijdering tusschen de
familie zoo mogelijk bij te leggen. Ik hoop dat gij dit zult goedkeuren.
Misschien zult gij verwonderd wezen om den datum van dezen brief. Ik herinner
mij zeer goed, onze afspraak dat ik tijding van u afwachten zoude vóór ik schreef,
maar het is mij zulk een genoegen aan u te schrijven dat ik daarmede reeds heden
een begin maak, al moet ik dan ook nog eene geheele week wachten voor ik van u
iets hooren kan. Het is mij zoo ledig om mij heen en alles herinnert mij zoo dat gij
weg zijt, dat ik nergens rust heb. Ik was het reeds zoo gewoon om uit te rekenen
wanneer gij bij ons komen zoudt, wanneer ik u zien of spreken zoude, en nu is alles
over. Gij weet dat wij 's namiddags altijd wandelen. Dit deed ik ook gister en heden,
maar hoe geheel anders was het mij. Ik ontmoette u wel zelden, maar het was mij
reeds een genoegen u ten minste te kunnen ontmoeten, nu echter mag ik niet eens
meer denken dat gij het geweest zijt wanneer ik in de verte iets wits zag voorbijgaan,
en toch verbeeldde ik mij dat somtijds. Hoe gaarne ik ook wensch dat gij mij liefhebt,
hoop ik toch niet dat gij mij zoo mist als ik u, want dan zoudt ge u zeer onaangenaam
gevoelen. Kortom ik ben een miserabel zwak schepsel, en weet niets beters dan
spoedig boven te komen. Alles wat ik van u heb, wordt met zorgvuldigheid bewaard,
zelfs die haarspeld van de roos, welke gij eens uit de comedie komende verloren
hebt.
Ik hoop dat gij mij toch uitvoerig schrijven zult hoe gij de reis gemaakt heb, hoe
gij de zaken boven gevonden hebt, wat gij doet en wat gij denkt. Dit laatste vooral.
- Ik heb toen ik van
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Willem afscheid nam, hem verzocht om, kon het wezen wat vriendschappelijker aan
mij te denken, dan ik geloof dat in den laatsten tijd het geval is. Misschien was het
ook wel weder mijne schuld; ik weet wel dat ik te scherp in mijne aanmerkingen
ben, daarover klaagt iedereen, maar toch ik houd altijd veel van hem. Ik vind het
grappig dat gij mij onder voogdij van uwe tante gesteld hebt. Ik ben u verpligt voor
de zorg die gij daarin aan den dag hebt gelegd, en beloof u dat ik een gehoorzame
pupil zijn zal. - Deze brief zal een heterogeen stuk worden. Vraag Willem maar wat
dat is. Bonsoir, beste meid, ik ga slapen, want ik moet morgen alweder vroeg op. Gij
weet de treurige oorzaak.

[4 juli 1841
Brief van Caroline Versteegh; fragment]
* 4 juli 1841
Brief van Caroline Versteegh uit Djatie Rongo aan Dekker. Fragment. (Brieven
I, blz. 51; Brieven WB I, blz. 30) Deze en de volgende brieven zijn volgens Mimi
aldus geadresseerd: Weledele Heer Den Heere E.D. Dekker. algemeene Rekenkamer,
Batavia. Ze waren belast met f 1.10 port. (Brieven I, blz. 55)
Ik hoop in uw volgenden brief het genoegen te hebben te vernemen dat gij reeds R.C.
zijt geworden.

[22 juli 1841
Huwelijk van Dekkers broer Pieter]
22 juli 1841
Huwelijk van Pieter Douwes Dekker, geboren op Ameland, predikant in de
Beemster, oud 28 jaar, en Maria Abrahamsz, geboren te Alphen, oud 32 jaar.
(Burgerlijke Stand, Amsterdam) De huwelijksakte draagt wel de handtekening van
Eduards moeder: S. Dekker Geb. Klein, niet die van Eduards vader. Deze laatste zal
wel buitenslands zijn geweest.

[2 augustus 1841
Brief van Caroline Versteegh; fragment]
* 2 augustus 1841
Brief van Caroline Versteegh aan Dekker. Fragment. (Brieven I, blz. 51; Brieven
WB I, blz. 30)
Nu waarde vriend, denk er aan dat ik u niets antwoorden zal indien gij nu nog niet
R. zijt geworden; adieu leef gelukkig en wees gegroet van allen als ook van uwe
opregte vriendin Caroline.
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[28 augustus 1841
Dekker te Batavia katholiek gedoopt]
* 28 augustus 1841
Eduard Douwes Dekker te Batavia katholiek gedoopt. (Brieven I, blz. 52; Brieven
WB I, blz. 30) Uit de onvolledige term ‘Suscep’ die normaliter wordt aangevuld tot:
suscepit, of susceperunt, blijkt dat Dekker geen peter of meter had bij zijn doopsel.
De afgekorte latijnse termen luiden in volledige vorm: Praelatus a Cubiculo Sancti
Petri: Kamerheer van Zijne Heiligheid de Paus.
Extractum ex Registro baptismali Ecclesiae Romano-Catholicae, quae est Bataviae
in insulâ Javâ.
Anno 1820 die 2 Martii Amstelodami est natus et Anno 1841 die 28 Augusti Bataviae
est baptizatus
Eduardus
filius legitimus Angeli Douwes Dekker et Franciscae Eeltjes Klein, conjugum.
Suscep
Concordat suo originali, quod ego attestor
Bataviae V. Kal. Septembris 1841.
H.J. Cartenstat,
Prael. a Cub. S.P. et
Supradictae Ecclesiae Pastor

[28 augustus 1841
Dekker ontvangt het H. Vormsel]
* 28 augustus 1841
Eduard Douwes Dekker ontvangt het H. Vormsel. (Brieven I, blz. 3; Brieven WB
I, blz. 31) Door het openlaten van de formule ‘cum... fuit’ is de (verplichte) peter
onbekend gebleven. Volgens pastoor G. Jonckbloet te Batavia werden Heilige
Communie, Doopsel en Vormsel Dekker in ‘nosocomio’ d.i. in het hospitaal
toegediend. (G. Jonckbloet: Multatuli. Amsterdam 1894, blz. 98-99)
Anno 1841 die 28 Augusti 1841 Sacramentum Confirmationis Bataviae accepit
Eduardus Douwes Dekker â Reverendo Dno H.J. Cartenstat.
sub nomine Augustini
Cum
fuit
Quod attestor Bataviae V. Kal. Septembris 1841.
H.J. Cartenstat,
Prael. a cub. S.P. et Bataviae Pastor
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[3 september 1841
Brief van Caroline Versteegh]
* 3 september 1841
Brief van Caroline Versteegh aan Dekker. (Brieven I, blz. 54; Brieven WB I, blz.
32)
Djatie Rongo, 3 Sept. 1841.
Waarde Vriend.
Regt blijde was ik gister avond Uwe beide brieven te ontvangen vooral de laatste
die ons allen maar mij bijzonder verheugde. Papa had mij Uwe eerste niet gegeven
omdat Z.E. zulke onaangename berigten over U had ontvangen, die Z.E. verpligtten
alle correspondentie tusschen ons te doen staken maar gelukkig kwam Uwe laatste
die Z.E. van besluit heeft doen veranderen. Gij kunt U verzekerd houden dat Papa
met het minste van Uw gedrag wordt bekend gemaakt. Gij kunt dus nagaan hoe leed
het mij doet een en ander over U te moeten verneemen, ik hoop dus dat Gij zorgen
zult dat wij voortaan van zulke onaangename tijdingen zullen verschoond blijven,
dewijl Gij U anders alles uit het hoofd moet stellen, en er van onze aangeknoopte
betrekking niets kan worden. Ons geluk hangt geheel en al af van Uw in 't vervolg
te houden gedrag, de voornaamste hinderpaal is thans uit den weg geruimd, het staat
nu te beproeven of Gij mij wezenlijk lief hebt. Een volgende keer zal ik Uw brief
beantwoorden, daar het mij op het oogenblik onmogelijk is zulks te doen. Adieu
waarde vriend, leef gelukkig en wees hartelijk gegroet van mijne familie en van
Uwe opregte vriendin
Caroline.

[8 oktober 1841
Brief van Caroline Versteegh; fragment]
* 8 oktober 1841
Brief van Caroline Versteegh aan Dekker. Fragment. (Brieven I, blz 55; Brieven
WB I, blz. 32)
Gij wenscht te weten wat wij van u vernomen hebben: vooreerst schijnt gij uwe
onverschilligheid omtrent geld al te zeer getoond te hebben, vooral met biljart spelen,
uwe beurs schijnt zeer ruim om 's wekelijks f100 te kunnen verspelen. Verder hebt
gij klappen uitgedeeld: meer zal ik maar niet zeggen, daar gij wel begrijpt hoe Papa
zich hierover ergert... hoewel ik verzekerd ben dat alles overdreven en vergroot is
grieft het mij verschrikkelijk zulke beschuldigingen tegen u te vernemen.
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[23 juni 1842
Rekest van Dekker aan de G.-G.]
* 23 juni 1842
Rekest van Dekker aan de Gouverneur-Generaal. Met bijlage. (Bescheiden 1900,
blz. 7) Van het hierin genoemde rekest van 13 juni is niets naders bekend.
Bijlage, Een dienststaat.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal over Nederlandsch-Indië.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Eduard Douwes Dekker, tweede
Kommies ter Algemeene Rekenkamer:
Dat hij adressant na zich op den 13den dezer maand tot Uwe Excellentie te hebben
gewend met het verzoek om te worden verplaatst of honorabel ontslagen, vernomen
heeft dat er misschien gelegenheid zoude bestaan tot eene plaatsing ter Westkust van
Sumatra.
Dat hij reeds vroeger om eene dusdanige plaatsing hebbende gesolliciteerd, thans
te meer daartoe genegen is, naarmate hij zich voor zijne tegenwoordige betrekking
minder geschikt gevoelt.
Dat hij volgens het oordeel van anderen voor eenen meer levendigen en
werkdadigen werkkring de vereischte geschiktheid wel bezitten zoude, terwijl hij
reeds vroeger op de kennis der Maleische taal wat het lezen en schrijven aangaat,
zich eenigzins heeft toegelegd.
Redenen waarom hij adressant met referte tot het dezer dagen door hem ingediende
verzoekschrift, als nu speciaal ter gelegenheid van de eventueel te doene keuze van
ambtenaren voor den dienst te Sumatra, zich eerbiedig in Uwer Excellentie's
welwillendheid aanbeveelt.
Hetwelk doende,
Douwes Dekker.
Batavia, 23 Junij 1842.
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[23 juni 1842
Dienststaat, bijlage bij het rekest]
* 23 juni 1842
Dienststaat van Dekker; bijlage bij het voorafgaande rekest. (Bescheiden 1900,
blz. 9) De eerste datum van indiensttreding is niet juist.

Dienststaat van den Ondergeteekende.
Naam en
Voornamen.
Douwes
Dekker
(Eduard)

Successieve
Tractement.
Dienstbetrekkingen.
1 Januari 1839
in dienst
getreden als
Klerk ter
Algemeene
Rekenkamer
1 Maart 1839
benoemd tot
Klerk op

Diensttijd.
Jaren

2

2

f 80, -

Bij
125, Gouvernements-besluit
17 April 1839
No. 3 benoemd
tot Klerk op
Bij
220, Gouvernements-besluit
6 Februari 1840
No. 12
benoemd tot
2den Kommies
ter Algemeene
Rekenkamer
_____
Totaal
diensttijd op
1ste Juni 1842

Maanden

10

2

3

_____

_____

3

5

Naar waarheid opgemaakt: Batavia, 23 Junij 1842.
Douwes Dekker.

[9 juli 1842
Dekker benoemd tot controleur tweede klasse]
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9 juli 1842
Dekker benoemd tot controleur tweede klasse voor de dienst ter Westkust van
Sumatra. (M.M.)
Extract uit het Register der Besluiten van den Vice President waarnemenden
Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië.(Zegel 1 Gl.) No. 3.
Buitenzorg, den 9n Julij 1842.Gelet enz: De Raad van Indië gehoord:
Is goedgevonden en verstaan:
Eerstelijk: voor de dienst ter westkust van Sumatra, te benoemen:
a. enz.b. tot Controleur van de tweede Klasse, E. Douwes Dekker, thans tweeden kommies
bij de Algemeene Rekenkamer.c. enz.
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Ten Tweede: Te bepalen, dat aan de bovengenoemde ambtenaren, voor zoo ver zij
niet met oorlogsvaartuigen kunnen vertrekken, vrijen overtogt naar Padang zal worden
verleend, met magtiging op den Directeur der Producten en civiele Magazijnen, om
voor het volle bedrag der Passage te doen contracteren. - Extract dezes zal worden
verleend aan den Benoemde, tot informatie.Accordeert met voors. Register;
De Adjunct Secretaris van het Gouvernement,
FCRose
Aan
Den Benoemd Controleur van de 2e klasse voor de dienst ter Westkust van Sumatra
E. Douwes Dekker te Batavia

[9 juli 1842
Akte van benoeming]
9 juli 1842
Akte van benoeming. (M.M.) De onofficiële toevoeging, links onder, is in potlood
geschreven.
(Zegel 6 Gl.) (Zegel 1 Gl.)
(Wapen)
VAN WEGE EN IN NAAM DES KONINGS.

De waarnd. Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië, allen die deze zullen
zien of hooren lezen, Salut! doet te weten. Nademaal bij Besluit, van den negenden
Julij achttien honderd twee en Veertig No. 3, tot Controleur van de tweede klasse
voor de dienst ter Westkust van Sumatra is benoemd E.D. Dekker, thans tweeden
kommies bij de Algemeene Rekenkamer,
Zoo wordt een iegelijk dien zulks mogt aangaan, bij deze gelast, hem in
voorschreven kwaliteit te erkennen naar behooren. Gegeven te Buitenzorg den
negenden Julij achttien honderd twee en Veertig.
(Stempel G.-G.)
PMerkus
Ter ordonnantie van den waarnd. Gouverneur Generaal,
De Algemeene Secretaris,
C. Visscher
tegenwoordig traktement

f3300.-

vorig traktement

2640._____
Verschil

f 660.-

met de complimenten van H.J.C. van Swieten.
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[15 juli 1842
Rekest van Dekker aan de G.-G.]
* 15 juli 1842
Rekest van Dekker aan de Gouverneur-Generaal. (Bescheiden 1910, blz. 5)
Er waren in Nederlands-Indië toen twee soorten geld in omloop, genaamd zilver
en koper, en wel zó, dat vijf gulden zilver officiëel gelijk stond met zes gulden koper.
Een nominale zilveren gulden was 120 duiten, een nominale koperen gulden 100
duiten; bankpapier en wissels verschilden evenzo. Het verstrekte voorschot werd
altijd verleend tot een bedrag van drie maanden salaris.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal
van Nederlandsch-Indië.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Eduard Douwes Dekker, benoemd
Controleur 2e klasse voor de dienst ter Westkust van Sumatra:
Dat hij adressant op deszelfs vertrek staande om de hem bij besluit 9 Juli j.l. No.
3 opgedragene betrekking te aanvaarden, bij de afdoening zijner zaken, door
onvoorziene omstandigheden zich in geldelijke ongelegenheid bevindt:
Dat er, buiten de aanwending van het hem volgens de bestaande bepalingen
toegekend voorschot, nog eene pretentie ten zijnen laste blijft bestaan ad f917.78½
zilver (Negen honderd zeventien gulden, acht en zeventig en een halve ct. zilver) en
f102.22 koper (Honderd en twee gulden, en twee en twintig cents koper);
Dat hij in dit geval de bijzondere toegevendheid en hulp van het Gouvernement
inroepende, het waagt de vergunning te verzoeken dat dit bedrag ten behoeve van
den Heer Mr. J.H. Cremer, advocaat te Batavia, op des adressants inkomen moge
worden gekort bij maandelijksche inhoudingen van f55 Zilv. 's maands;
Nemende hij overigens de vrijheid, uithoofde der spoedvereischende
omstandigheden, zich voor eene spoedige beslissing in dezen, eerbiedig aan te bevelen.
Hetwelk doende,
Douwes Dekker
Batavia, 15 Juli 1842.
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[19 juli 1842
Beslissing van de Dir.-Gen. van Financiën]
* 19 juli 1842
Beslissing van de Directeur-Generaal van Financiën inzake Dekkers rekest van
15 juli 1842. (Bescheiden 1910, blz. 6)
Extract uit het Verbaal van den fd. Directeur-Generaal van Financiën.
No. 29.
De fd. Directeur-Generaal.
Batavia, den 19 Julij 1842.
Gelezen een adres van den benoemden controleur 2de klasse voor de dienst van
Sumatra's-Westkust, E. Douwes Dekker, houdende verzoek om, ter afdoening zijner
schulden, een som van f 55 zilver 's maands van zijne bezoldiging te doen inhouden,
en alhier aan den advocaat Cremer te doen uitbetalen, en zulks tot dat eene som van
f917.78½ zilver en f102.22 koper op die wijze door dezen laatste zal zijn ontvangen.
Overwegende dat, eene afwijzende dispositie in deze den adressant hinderlijk kan
zijn om de plaats zijner bestemming te bereiken, en zijn langer verblijf alhier niet
zoude zijn overeenkomstig het meermalen door den Gouverneur van
Sumatra's-Westkust geuit verlangen om, in het belang van 's lands dienst, de ter zijner
beschikking gestelde personen, spoedig hun bestemming te doen vervolgen.
Voorts lettende op het verbaal d.d. 22 Mei 1838 No. 9.
Heeft besloten:
Het duplicaat adres van den Heer Dekker te appostilleren als volgt:
In dispositie op nevenstaand verzoek, wordt aan den adressant, ten einde zijn
vertrek naar zijne bestemming te bevorderen, toegestaan, om ter voldoening der door
denzelven achtergelatene schuld ad f917.78½ zilver en f102.22 koper eene som van
f55 zilver 's maands door middel van 's lands kas en ten behoeve van den Heer Mr.
J.H. Cremer alhier over te maken, zullende deze gelden successievelijk aan genoemde
Heer worden uitgereikt, nadat de behoorlijke storting derzelve op Sumatra's-Westkust
zal zijn gebleken.
Extract enz.
Accordeert met voors. Verbaal,
De Secretaris,
Van de Graaff.
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[19 juli 1842
Missive van de Inspecteur van Financiën aan Michiels]
19 juli 1842
Missive van de Inspecteur van Financiën aan Kolonel Michiels te Padang.
(Bescheiden 1910, blz. 6)
No. 29.
Bijlage 1.
Batavia, den 19 Julij 1842.
Aan den Gouverneur van Sumatra's Westkust.
Ik heb de eer UedGestr. bij deze tot informatie te doen toekomen, een extract uit
mijn verbaal van heden no. 29, onder opmerking, dat in deze door UedGestr. de
dezerzijdsche dispositie, dd. 22 Mei 1838 no. 9, tot leiddraad zal dienen genomen te
worden.
Namens den fd. Directeur-Generaal van Financiën,
De Inspecteur van Financiën,
Pahud.

[24 augustus 1842
Brief van de heer Versteegh]
* 24 augustus 1842
Brief van de heer Versteegh aan ‘den heer D. Dekker, benoemd ambtenaar voor
Sumatra, te Batavia’, waarin hem, volgens mededeling van Mimi, om verschil van
karakter formeel de hand van Caroline geweigerd wordt. Tekst onbekend. (Brieven
I, blz. 56; Brieven WB I, blz. 33)
Caroline Versteegh is op 4 januari 1843 te Salatiga gehuwd met de
negenendertig-jarige Nicolas Guillaume, kapitein der infanterie, magazijnmeester
der genie-werken bij de vesting Willem I.
(Almanak en Naamregister voor Nederlandsch-Indië, voor het schrikkeljaar 1844.
Batavia 1843, blz. 257; zie ook: Brieven I, blz. 57)
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Natal
1842-1843
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Dekker als bestuursambtenaar op Sumatra
In het begin van oktober 1842 arriveerde Eduard Douwes Dekker te Padang. Hij zal
er met de paar collega's die dezelfde bootreis hadden ondernomen, zijn opwachting
hebben gemaakt bij de gouverneur van Sumatra's Westkust, kolonel Michiels. Enkele
dagen daarna werd Dekker gezonden naar de resident van Aijer Bangies en deze
plaatste hem, tegen het advies van Michiels, als bestuursambtenaar te Natal. In de
tweede helft van November kwam Dekker daar aan, zwemmende, aangezien de
prauw op de zeer slechte rede was verongelukt.
Natal, even benoorden de linie gelegen, was destijds, als afdeling van de residentie
Aijer Bangies, op éen na de noordelijkste Nederlandse bezitting aan de kust.
Noordelijker nog lag Tapanoelie, terwijl landinwaarts zich het gebied van Mandheling
bevond. Alles ten noordwesten hiervan behoorde, zij het vaak slechts in naam, tot
het rijk van Atjeh; sommige landschappen gedroegen zich in feite als volslagen
onafhankelijk.
De bestuurlijke verhoudingen in het vaag-begrensde Nederlandse gebied van
Sumatra's Westkust waren nog geenszins definitief geregeld en werden om de paar
jaren ingrijpend gewijzigd. De regering te Batavia had in 1838 het militaire en
burgerlijke gezag in éen hand gelegd, en daarmee aan Michiels vrijwel dictatoriale
macht verleend. Conflicten met de onder hem gestelde ambtenaren loste hij op door
hen te schorsen. Mede hierdoor was de ambitie om op Sumatra geplaatst te worden,
uitermate gering. Dit betekent echter ook, dat de daar aanwezige ambtenaren kans
hadden op een snelle bevordering.
De plaats Natal zelf, eenmaal een bloeiende Engelse factorij, was krachtens het
Londense tractaat van 17 maart 1824 aan Nederland overgedragen. Sindsdien werden
gebouwen en werken er verwaarloosd, en dit verergerde nog nadat Natal zijn positie
als bestuurscentrum aan Aijer Bangies had moeten afstaan. In 1839
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verklaarde de Indische regering Natal voor de algemene handel gesloten, zodat alleen
Nederlands-Indische schepen er nog mochten komen om er zo goed en zo kwaad als
het ging, handel te drijven. De bevolking bestond uit een paar duizend inlanders,
waaronder verscheidenen Atjehers, voorts een klein aantal Chinezen en een stuk of
acht Europeanen, deels civiel, deels militair. De functies die Dekker op 30 november
1842 overnam, 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 Wees- en Boedelkamer, opzichter
over 's lands gebouwen en werken, ontvanger van in- en uitvoerrechten, zegel-debitant,
wisselagent, vendumeester, en wellicht nog wel enkele meer. Deze veelheid en
verscheidenheid echter was in zekere zin omgekeerd evenredig aan de ermee
verbonden werkzaamheden: geheel de ambtelijke correspondentie immers bedroeg
gemiddeld nog geen twee brieven per dag, de boekhouding nauwelijks twintig posten
per maand. Daar staat echter weer tegenover dat het te controleren gebied zeer
uitgestrekt was, het aantal verbindingswegen gering, die wegen zelf slecht, en de
politieke spanningen aantoonbaar groot.
Dekker, twee-en-twintig jaar oud, enkel bekend met Amsterdam en het
half-amsterdamse Batavia der ambtenaren, heeft zich in de koloniale buitenpost die
Natal was, bevrijd gevoeld van de kantoorsleur der Rekenkamer: het administratieve
deel van zijn werk werd kennelijk achtergesteld bij het direkt-menselijke. Zijn
optreden tegen de woekeraar Spiess, zijn verschil van oordeel met Michiels
betreffende Soetan Salim, zijn opmerkelijk rapport over de pepertuinen, zijn herhaalde
pogingen om zijn chefs ervan te doordringen dat feiten sterker zijn dan paragrafen:
dit alles doet temidden van de ambtelijke bureaustijl aan als hoogst ongewoon. Hier
lag de kern van een principieel conflict, maar nog eer dit zich kon ontwikkelen, gaf
zijn inderdaad slechte administratie zijn superieuren de gerede aanleiding om hem
van zijn functie te ontheffen.
Dat Dekker Michiels bij de verhoren op 14-15 februari 1843 heeft ‘gekontrarieerd’
en zijn handtekening niet heeft willen zetten onder één der verhoren (Werken I, blz.
166 en 182-183),
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is uit de officiële stukken niet bewijsbaar. Wel echter blijkt, dat Dekker de Toeankoe
Bezaar, die door Michiels geschorst en gearresteerd was, als een vrij man heeft
behandeld, en eveneens dat hij de door Michiels tot deportatie veroordeelde Soetan
Salim, met wie hij bevriend was, onschuldig achtte en hem meer dan drie jaar later
te Tjiandjoer (Java) heeft opgezocht.
Dekker is te Natal ziek geweest, hij heeft er het schokkende bericht ontvangen
van Carolines huwelijk, hij heeft er een collega-op-doorreis in zijn huis zien sterven,
hij heeft er zich geërgerd over zijn gebrek aan macht, maar hij heeft er ook genoten
van de tropische natuur en van de volslagen vrijheid, hij heeft er vrienden gemaakt
- onder Nederlanders en inlanders beide - en er zijn eerste liefdeservaringen opgedaan.
Toen hij na negen-en-een-halve maand vertrok, onbewust van wat hem in Padang
wachtte, erkende hij dankbaar, in Natal tot nieuwe levenskracht te zijn herboren.
Zijn roepingsgevoel ten aanzien van de inlander is in Natal ontstaan.
Verschillende bijzonderheden omtrent zijn verblijf heeft Dekker later in brieven
meegedeeld, terwijl Multatuli in de ‘tafelgesprekken’ uit de Havelaar en ook in de
noten uit 1875-1881 er nog enige aan heeft toegevoegd. Merkwaardig, vooral ook
om z'n vroege datering, is het uitvoerige rekest van 2 februari 1846. Voorts vindt
men gegevens over:
het klimaat te Natal - in noot 23 (Werken I, blz. 323);
de toestanden op Sumatra - in de Havelaar (Werken I, blz. 153) en de noten 93
en 112 (idem, blz. 340 en 347);
de toen nog durende Engelse invloed - in noot 89 (Werken I, blz. 339);
het karakter van de Sumatraan - in noot 85 (Werken I, blz. 338);
over diens eerlijkheid, blijkens het terugbrengen van een zilveren spoor - in de
brief van 24 februari - 6 mei 1851;
over Dekkers neiging om partij te kiezen voor de inlanders - in de brief van 27
november 1845.
Bekend geworden is Mimi's mededeling over Dekkers schipbreuk bij aankomst:
‘Dek had zijn “jongen” met diens vrouw en hun kinderen van Batavia meegenomen;
zij waren ook aan boord en gaarne vertelde Dek, hoe de vrouw, Mina heette ze, toen
het schip verging, tot haar man zeide: “Eerst je heer, Sid-
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din! red eerst je heer, daarna mij en de kinderen!” Maar voegde hij er dan bij: het
hoefde niet, ik kon voor mezelf zorgen.’ (Brieven II, blz. 29). Andere anekdotische
verhalen handelen over:
het redden van zijn hond Sappho, die niet zwemmen kon - in de Havelaar
(Werken I, blz. 198) en in de Franse brief aan Mimi uit 1863;
Dekkers welwillendheid jegens de kettingganger Dongso die op hem geschoten
had - in de Havelaar (Werken I, blz. 197) en noot 122 (idem, blz. 351);
zijn Salomo's oordeel - in Idee 1048a (Werken VI, blz. 415-423);
de Chinees Keh-Moeda, die op Sint Helena Napoleon had gekend - in de noot
bij het vorige verhaal (Werken VI, blz. 422);
het bezoek van Michiels te Natal en de zaak-Si Pamaga - in de Havelaar (Werken
I, blz. 175-184);
de wegvoering van Soetan Salim - in de missive van 3 oktober 1843 en de brief
van 27 november 1845;
een gecostumeerd feest - in de Franse brief aan Mimi van 1863.
Toen dit laatste festijn plaats vond, had Dekker het bericht van Carolines huwelijk
al ontvangen. Aan de zenuwschok die het hem gaf, kan men op grond van zijn
verschillende uitspraken onmogelijk twijfelen. Hij schrijft erover op 26 januari 1846,
in de brief van 24 februari - 6 mei 1851, en in de reeds vermelde brief uit 1863. Zijn
opmerking: ‘ik ben 40 dagen krankzinnig geweest’ (brief van 25 januari 1846) zal
wel op déze periode slaan. Misschien moet men ze in verband brengen met Dekkers
ziekte van eind februari, al komt de duur niet overeen. Op grond van andere gegevens
dient men eerder te denken aan de tijd van eind april tot begin juni (missive van 3
oktober 1843).
Het Sumatraanse meisje Si Oepi Keteh, die met haar vader in maart Dekker
vergezelde naar de pepertuinen en aan wie hij de parabel van de Japanse Steenhouwer
verhaalde (Werken I, blz. 144-152), wordt voorts nog vermeld in de noten 86 en 93
(Werken I, blz. 338 en 340), terwijl Mimi van haar het volgende meedeelt: ‘Kort
daarop - nl. na de tocht naar de pepertuinen - vroeg de jonge controleur haar aan haar
vader, die er een eer in stelde zijn dochter aan hem, het civiele hoofd der plaats, te
geven. Zij woonde bij hem zoolang hij in Natal bleef, en ging later met hem naar
Padang. Maar van daar zond hij haar aan haar vader

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

105
terug om de moeielijkheden waarin hij geraakt was. Si Oepi Keteh is zijn eerste
vrouw geweest. - Hij noemde haar: Clio.’ (Brieven I, blz. 62)
Het vreemde verhaal dat Dekker zijn chef bij diens bezoek op 3 juni 1843 met een
revolver zou hebben bedreigd (G. Jonckbloet: Multatuli; Amsterdam 1894, blz. 63)
is niet alleen wegens enkele bewijsbaar onjuiste détails maar vooral in z'n gehéel
ongeloofwaardig, gezien de daarop gevolgde missives van Assistent-Resident Van
der Ven aan Michiels (9 en 24 juni 1843). Men lette er echter op, dat pastoor
Jonckbloet eindigt met de zinnen: ‘Dit verhaal dichtte Dekker op bij alle ambtenaren,
te wier huize hij op zijne reis van Natal logeerde. De Militaire Kommandant Van
der Pool zelve deelde het mede aan den Heer Hamers.’ Het behoeft dus in wezen
ook niet méer te zijn dan een ‘sterk verhaal’ van Dekker-zelf, een grillige fantasie
uit de dagen na zijn ontslag, en sindsdien door anderen wellicht nog wat verfraaid.
Bij Jonckbloet vindt men ook het verhaal over een tocht langs de kust, en het
ontijdige einde daarvan in een moeras (blz. 62). Over het tekort in zijn kas schrijft
Dekker op 5-8 november 1845 en op 19 januari 1846; ook in de brief van februari-mei
1851: ‘de kas stond open’; over de hulp die zijn vrienden hem boden bij zijn vendutie,
in de brief van 26 januari 1846; en tenslotte over zijn vertrek - met een Frans schip,
de Boabab, van Marseille - in de Havelaar (Werken I, blz. 163).
In deze Natalse maanden zijn behalve de thans voor het eerst gepubliceerde schets
‘Nog eens Graven’, ook ontstaan: een gedeelte van de ‘Losse bladen uit het dagboek
van een oud man, II’ - voltooid te Padang -, en voorts een aantal gedichten. Daarvan
vond een lied voor zijn Moeder een plaats in de Havelaar (Werken I, blz. 32;
fragmentarisch reeds in de brief van februari-mei 1851); ook de ‘Legende’ staat, zij
het slechts ten dele, in de Havelaar (Werken I, blz. 146; uitgebreider, hoewel eveneens
fragmentarisch in de brief van februari-mei 1851); tenslotte moet ook een sentimenteel
gedicht: ‘Wat roemt ge 't schoon van 's levens lentejaren’, dat enkel bewaard is in
de brief van februari-mei 1851, wel in Natal zijn geschreven.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[7 oktober 1842
Aankomst van Dekker te Padang]
* 7 oktober 1842
Eduard Douwes Dekker komt te Padang aan. (Bescheiden 1910, blz. 9)

[10 oktober 1842
Advies van Michiels aan Weddik]
* 10 oktober 1842
Kolonel Michiels zendt Dekker naar de residentie Aijer Bangies en geeft Resident
Weddik aldaar onderstaand confidentieel advies. (Bescheiden 1910, blz. 11.
Fragment)
De behoefte aan een goed ambtenaar te Singkel is lang gevoeld en wordt dagelijks
grooter. De vraag is echter bij mij gerezen of de controleur E. Douwes Dekker wel
voor die betrekking geschikt is. Behalve het voorkomende in de aan UHEdG.
medegedeelde missive van den Directeur Generaal van Financien d.d. 19 Julij j.l.
No. 29, komt het mij ook twijfelachtig voor, of hij wel een goed administrateur zal
wezen, het zal welligt verkieslijker zijn om hem te Angkola te plaatsen en de
controleur Godin, met vooruitzigt op bevordering te belasten met het civiel gezag te
Singkel.

[7 november 1842
Weddik plaatst Dekker te Natal]
* 7 november 1842
Besluit van Resident Weddik te Aijer Bangies om Dekker te Natal te plaatsen.
Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 13, noot 1 en blz. 21, noot 4)

[10 november 1842
Missive van Weddik aan Michiels]
* 10 november 1842
Missive van Resident Weddik aan Michiels. (Bescheiden 1910, blz. 12. Fragment)
Dekkers voorganger te Natal, J.H. van Meerten, was een schoonzoon van de, in
1842 door Michiels geschorste, Assistent-Resident van Mandheling en Angkola,
T.A.C. van Kervel.
Uithoofde de ambtenaar Warmolts, die thans de post van civiel gezaghebber te Singkel
waarneemt, doorslaande blijken van geschiktheid daarvoor heeft aan den dag gelegd
en zeer wel de diverse functiën aldaar kan vereenigen, en omdat het mij, zeer in het
nadeel van de dienst voorkomt, den controleur der 3de klas-
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se Godin uit Angkola te nemen, zoo heb ik, onder UHEG. nadere goedkeuring, de
controleur der 2de klasse E. Douwes Dekker met het civiel gezag te Natal belast, bij
het vertrek met verlof van den controleur der 1ste klasse van Meerten, wanneer zal
voldaan zijn aan de aanschrijving van UHEG. dd. 8 October j.l. no. 1847.
De controleur Dekker is in de gelegenheid gesteld geworden, zich met alle
aangelegenheden bekend te maken en is overigens als in de nabijheid dezer plaats
gevestigd, wel onderworpen aan het noodig toezigt.

[24 november 1842
Missive van Michiels aan de G.-G.]
* 24 november 1842
Missive van Michiels aan de Gouverneur-Generaal. (Bescheiden 1910, blz. 15.
Fragment)
Over den controleur E. Douwes Dekker heeft de resident beschikt ten behoeve van
de dienst te Natal om den op verlof gaande controleur der 1ste klasse J.H. van Meerten
te vervangen.

[25 november 1842
Dekker dient een declaratie in]
* 25 november 1842
Dekker dient een declaratie in voor zijn reis. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910,
blz. 103)

[30 november 1842
Overdracht functie van vendumeester]
* 30 november 1842
Mededeling dat Van Meerten zijn functie van vendumeester heeft overgedragen
aan Dekker. (Bescheiden 1910, blz. 153, noot 2)
No. 517.
Natal, den 30 November 1842.
Aan den Geëmploijeerde van de Faktorij der
Nederlandsche Handelmaatschappij te Aijerbangi.
Ik heb de eer UwelEd bij dezen kennis te geven dat de door mij op den 13 October
Jl. geteekende venduacceptatie groot f5688.27 à 120 duiten en vervallen op den 12
April 1843 door mijn vertrek van hier is overgegaan op mijnen opvolger den Heere
E. Douwes Dekker, welke zich heeft verbonden die op den vervaldag uit te betalen.
De Vendumeester
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[30 november 1842
Missive aan Weddik inzake overdracht functie]
* 30 november 1842
Missive van Van Meerten en Dekker aan Resident Weddik inzake het overdragen
van de functie te Natal. (Bescheiden 1910, blz. 21)
Het concept is door de aftredende controleur geschreven als zijn laatste dienstbrief.
No. 520.
Natal, den 30 November 1842.
Resident.
Naar aanleiding van het besluit van UwelEGestrenge: dd 7 dezer maand no.
1134/31, hebben wij de eer UwelEdGestrengen kennis te geven dat het bestuur der
afdeeling Natal op heden door den eersten aan den tweeden ondergeteekende is
overgegeven. De procesverbalen van de overgave der kas en pakhuizen zullen wij
ons de eer geven UwelEdGestrenge later aan te bieden.
De afgetreden Controleur der afdeeling Natal,
v. M.
De benoemd Controleur der afdeeling Natal,
D.

[Bijlage
betreffende Natal, door E. Francis]
Bijlage
betreffende Natal en omgeving, ontleend aan de ‘Korte beschrijving van het
Nederlandsch grondgebied ter Westkust Sumatra. 1837’. door E. Francis, toen
resident van Padang. (Tijdschrift voor Neêrland's Indië. Tweede jaargang. Eerste
deel. Batavia, ter Lands-drukkerij, 1839, blz. 28-45). Het opgenomen fragment is
blz. 39-43.
De onderstaande beschrijving betreft de toestand toen Natal als hoofdplaats nog
niet door Aijer Bangies was vervangen, en geeft dus zeker een gunstiger indruk dan
met de situatie anno 1842 in overeenstemming zou zijn. Meer nog dan de
achterlijkheid als feit heeft de achteruitgang als proces Dekker getroffen en verontrust.
Nattal, gelegen omtrent 73 Engelsche mijlen bezuiden Tappanolie, is onze tweede
bezitting in de noordelijke afdeeling en derzelver tegenwoordige hoofdzetel. Dit
landschap grenst binnen 's lands aan Lingabaija, en heeft eene handeldrijvende
bevolking van 3000 zielen, die onder het gezag staan van een' Radja en zes Datoe's.
Deze bevolking is oorspronkelijk een zamenvloeisel van verschillende natien, die
zich eerst als handelaren nedergezet heb-
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ben, later de voorregten verkregen van ingezetenen, en als zoodanig zich in zes
onderscheidene stammen of Soekoes verdeelden, als:
1 Soekoe Menangkabauw. Menangkabauwsche stam.
2 Soekoe Barat, Westelijke stam.
3 Soekoe Padang, stam van Padang.
4 Soekoe Bandar Sepoeloe, stam uit de plaatsen gelegen tusschen Padang en
Benkoelen.
5 Soekoe Atje, stam van Atjin.
6 Soekoe Rauw, stam van Rauw.
hebbende ieder dezer stammen een' der Datoes, hierboven vermeld, aan het Hoofd,
die de raadgevers zijn van den Radja welke het oppergezag en den titel van Toeankoe
Bezaar voert.
Nattal had zich in 1668 als eene onderhoorigheid van Baros aan de Oost Indische
Kompagnie onderworpen; doch in opstand geraakt zijnde, hebben de Engelschen,
zonder acht te slaan op de Oost Indische Kompagnie's regten, in 1755-60 zich daar
gevestigd, waardoor het zich geheel aan het gezag van Baros onttrokken hebbende,
thans door den invloed van het Europeesch bestuur eene suprematie over alle de
landschappen der Noordelijke afdeeling voert.
De ongunstige ligging dezer plaats, zoowel met betrekking tot derzelver physike
gesteldheid als ten aanzien van handel en kultuur, zal steeds een groote hinderpaal
blijven, om van Nattal zelfs met de grootste opoffering een belangrijk oord te maken,
en wijst ten duidelijkste aan dat de Engelschen zich alleen hier gevestigd hebben,
omdat, tijdens hunne vestiging ter dezer kust, geene andere keus voor hen overbleef.
De schepen ook, die zelden deze plaats zonder hooge noodzakelijkheid zullen
aandoen, durven nimmer met gerustheid hier langer dan drie dagen te vertoeven,
uithoofde der zware N.W. winden, die dikwerf, gedurende elke Maans-verandering
en meestal met eene van drie tot zeven dagen aanhoudende woede heerschen. Bij
zoodanig weder is men verpligt de reede te verlaten en naar een klein eiland, 12
Engelsche mijlen bezuiden Nattal, Tammong genaamd, te zeilen. Hier vindt men
tusschen hetzelve en den vasten wal een klein kanaal ongeveer drie kwart Engelsche
mijl breed, houdende van 6 tot 10 vademen water, dat aan vier of vijf schepen eene
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veilige ankerplaats tegen alle winden oplevert. Zoo min mogelijk wordt hiervan
echter gebruik gemaakt, zoo om den grooten afstand van de gewone reede als om de
moeijelijkheid der gemeenschap met de hoofdplaats.
De rivier van Nattal, oorspronkelijk uit het gebergte vier of vijf dagen reizens
beoosten de monding, is voor vijf voeten diep gaande vaartuigen bevaarbaar tot den
Bazaar of passer, vijftien minuten gaans van strand gelegen, en voor praauwen
Sampang twee voeten diep gaande, tot Lingabaija, op twee dagreizen gelegen.
Het inkomen is moeijelijk ja zelfs gevaarlijk bij slecht weder door eene bank vóór
de monding, waarop bij laag water maar twee voeten water staat. Met het doorkomen
der N.W. winden wordt hier eene zware branding voortgebragt met kort op elkander
volgende hooge baren, waardoor dikwerf de scheepsbooten omslaan en de
gemeenschap tusschen den wal en de reede afgebroken wordt.
Het etablissement is gelegen aan de Noordzijde der monding van de rivier, vlak
aan strand. Men heeft hier digt aan den oever der rivier een vierkantig steenen fortje,
212 voeten lang en 150 breed, voorzien van vier Bastions van 10 schietgaten ieder,
en omringd van eene gracht 10 voeten diep en 14 voeten breed, kunnende door middel
eener sluis onder water gezet worden. In het fort zijn drie water-bakken, en behalve
eene op steenen pilaren gebouwde Residentie - woning bevonden zich daarin voorheen
nog zes andere gebouwen, dienende tot pakhuizen, kruidmagazijn, laboreer-kamer
enz. waarvan de meeste met platte steenen daken. Bij de overname dezer bezitting
vond men dezelve in eenen zeer verwaarloosden staat, en de onbelangrijkheid derzelve
de kosten van weder-opbouwing onnoodig makende, zoo vindt men thans de muren
van het fort gescheurd en dreigende intevallen. Van het Residentie-huis staat nog
slechts het geraamte, en een planken met atappen gedekte kazerne en een kleine
infirmerie.
Buiten het fort op een' afstand van circa 200 passen staan in eene gelijke rigting
langs het strand de woningen der ambtenaren en Officieren. De laatsten zijn door
gebrek genoodzaakt zich buiten het fort te huisvesten. Het huis van den Assistent
Resident is
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het laatste op die rei. Verder op stond voorheen het hospitaal, dat nu niet meer bestaat,
op eene kleine hoogte die gerugsteund wordt door eenen heuvel, waarop vroeger de
vlaggenstok heeft gestaan en van waar men het fort te Nattal geheel beheerscht. Aan
den voet van dien heuvel was ook vroeger, in den vorm van een Botanisch park, een
Gouvernementstuin aangelegd, waarvan echter nu geene sporen meer te vinden zijn.
De rivier op, even boven het fort, Oostwaarts ligt de Bazaar, bestaande uit ongeveer
200 huizen. Westwaarts en dus aan strand is een klein, maar doelmatig pakhuis, het
eenige gebouw der aandacht waardig, opgebouwd en tegenover het fort aan den
regter-oever der rivier vindt men een Indisch dorp; zoodat Nattal met den vervallen
toestand van alle gebouwen en omstreken van geene zijde die vertooning oplevert,
die men zoude moeten verwachten van eene bezitting, welke sedert zulk eenen
geruimen tijd, de hoofdplaats is geweest der Engelsche vestiging op Sumatra's
Noordkust.
Deze bezitting werd door de Engelsche Kompagnie aangelegd in het jaar 1755 of
1756, onder voorwaarden dat zij de bevolking zoude beschermen tegen alle hare
vijanden zoowel ter zee als te land, zich daarvoor het voorregt van den uitsluitenden
handel, vrij van alle regten, toeëigenende; terwijl al verder bedongen werd dat de
Hoofden hunne ondergeschikten zouden verpligten tot het aankweeken van zoodanige
landelijke voortbrengselen, als de gezegde Kompagnie het voordeeligste voor hare
belangen zoude oordeelen.
Boven Nattal heeft men het landschap Lingabaija, grenzende hooger op aan
Mandheling, met eene bevolking van ongeveer 3.000 zielen, door een' Radja en zes
Pangaliema's bestierd wordende.
Bezuiden Nattal komt men aan het landschap Battahan, uitmakende de zuidelijke
grenzen van eerstgenoemde plaats, en grenzende binnen 's lands aan Mandheling.
2,500 zielen bewonen dit landschap onder het bestuur van eenen Radja. Hier vindt
men ook het kleine eiland Tamong, waarvan vroeger melding is gemaakt.
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[1 december 1842
Dekkers eerste dienstbrief te Natal]
* 1 december 1842
Dekkers eerste dienstbrief te Natal. (Bescheiden 1910, blz. 23)
Radja: stamhoofd. Anak boea: onderhorige.
No 521. Geen bijlagen.
Natal, 1 Decr. 1842.
Ass. Residt. Mandheling.
Radja Pagedangan van Aijer nan alie heeft mij te kennen gegeven dat twee zijner
anak boea's, een man en een vrouw met name Si Pandji en Si Tangie, die beiden bij
hem in schuld waren, zich heimelijk hebben verwijderd en op het oogenblik zich op
mandhelingsch grondgebied bevinden. Ten gevolge van zijn verzoek om hem in het
opsporen van die menschen behulpzaam te zijn, heb ik de Eer UWEDG. daarvan kennis
te geven, teneinde UWEDG. hierin die maatregelen zult kunnen in het werk stellen
als UWEDG. zult vermeenen te behooren.
Ten zelfden einde zal zich bij UHEDG. vervoegen Radja Silangan, welke zich bij
mij beklaagd heeft dat een persoon met name Si Ressin, welken hij voorgeeft deszelfs
slaaf te wezen, van hem is weggeloopen, en zich op Payaboengan ophoudt: ik neem
de vrijheid UWEDG. ook hiervan bij deze bericht te doen toekomen, om genoemden
Radja Silangan, indien UWEDG. zulks oorbaar acht, in het terug verkrijgen van zijn
eigendom behulpzaam te wezen.
De Control. 2e kl.
D.

[5 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake buskruit]
* 5 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake buskruit. (Bescheiden 1910, blz.
64)
No. 530.
Natal 5 Decr 1842.
Resident van Ayer Bangies.
Tengevolge van een mij gedaan verzoek van een der hoofden dezer afdeeling om
verstrekking van Drie amsterdamsche Ponden buskruid, heb ik eene daartoe
strekkende aanvrage ingediend aan den militairen kommandant alhier.
Deze officier heeft mij te kennen gegeven dat er onder de artillerie voorraad geen
buskruid voorradig was, en dat dit artikel door denzelven niet zoude worden
aangevraagd; De noodzakelijkheid om wanneer door Inlandsche hoofden voor
feestvierin-
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gen als anderszins buskruid verlangd wordt, hun hierin, althans in redelijke
hoeveelheid, behulpzaam te wezen, doet mij de vrijmoedigheid nemen UWEDG. van
deze omstandigheid kennis te geven; met eerbiedig verzoek in dezen wel die
maatregelen te doen in het werk stellen, welke UWEDG. dienstig voorkomen.
De Contr. 2 k
D.

[5 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake terugzending van stukken]
* 5 december 1842
Missive van Dekker, waarschijnlijk aan Resident Weddik, inzake terugzending
van stukken. (Bescheiden 1910, blz. 65)
No. 531.
Bijlagen Vijf.
Natal 5 Decr. 1842.
Nota genomen hebbende van de mij bij UWEDG marginaal renvooi 17 Novr. J L
1207/24 ter lezing toegezondene missive van den Kolonel Gouverneur dezer kust in
do 29 Octobr 1842 2032 en het daaraan geannexeerd afschrift van den brief van den
Directeur Der midd. & Domeinen dd 20 Septr tevoren no. 2009, benevens de daarbij
overgelegde modelstaten, geef ik mij de Eer UWEDG in opvolging van den daartoe
bekomen last, een en ander te retourneren.
De Contr. 2 k.
D.

[5 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake vervoer van bannelingen]
* 5 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake vervoer van bannelingen.
(Bescheiden 1910, blz. 23)
Joeroemoedie: stuurman; prauwvoerder. Prauw pentjallang: handelsvaartuig.
Rappat: Landraad.
No. 532.
Natal, 5 Decr. 1842.
Resident Aijer Bangies.
Ik heb de Eer UWEDG ter kennisse te brengen dat door den Joeroemoedie Si Samat
met de praauw pentjallang, behoorlijk herwaarts zijn overgevoerd de twee vrouwelijke
bannelingen aan welke bij vonnis van den Rappat te Aijer Bangies, een gedwongen
vierjarig verblijf te Natal is aangewezen, hebbende de maatregelen genomen om te
voldoen aan den ontvangen last om gemelde vrouwspersonen te surveilleren.
Daar mij geen tarief bekend is, naar volgens hetwelk de bezoldi-
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ging van overvoergelden zoude moeten plaats hebben ingeval de getransporteerden,
zooals in het onderhavige geval, bannelingen zijn, neem ik de vrijheid UWEDG te
berigten dat ter zake voornoemd aan gemelden Joeroemoedie geene betaling heeft
plaats gehad, hebbende ik denzelven daarvan een Certificaat afgegeven, teneinde hij
zich tot het erlangen van het hem competerende bij UWEDG zelven zoude kunnen
aanmelden.
De Controleur 2e kl.
D.

[5 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake zout]
* 5 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake zout. (Bescheiden 1910, blz. 65)
De tekst van het bedoelde proces verbaal ontbreekt.
1 Koijang = 30 picols = 1852,839 kg. Bij zoutvervoer was officiëel een percentage
van 7% voor verlies toegestaan.
533.
Bijlage Een proces Verbaal
Natal 5 Decr. 1842.
Resident Aijer Bangies
Ik gaf mij de Eer UWEDG hiernevens aantebieden het Proces Verbaal van uitlevering
van Drie Koijangs Zout alhier van Aijer Bangies aangebragt met praauw pantjallang
gevoerd door Si Kampo, waaruit UWEDG zult gelieven te ontwaren, dat gemelde
lading alhier met eene minderheid van 11½ Pic, dus 5,20 pic boven de toegestane
spillage is uitgeleverd.
De C.
D.

[5 december 1842
Missive van Dekker aan Pakhuismeester te Aijer Bangies inzake
zout]
* 5 december 1842
Missive van Dekker aan de pakhuismeester te Aijer Bangies inzake ontvangen
zout. (Bescheiden 1910, blz. 66)
No. 534
Recu in 2o
Natal 5 Decr 1842.
Pakhuismeester Aijer Bangies.
De ontvangst erkennende van UWEDG missive 25 Novr JL no. 90 met het daarbij
overgelegd factuur, heb ik de Eer UWEDG daarvoor reçu in duplo te doen geworden.
De Contr. 2e kl
D.
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No. 534a
Recu in 2o
Pakhuismeester Aijer Bangies
Hiernevens heb ik de Eer UWEDG te doen toekomen reçu in duplo voor het
uitgeleverde van de Drie Koijangs Zout, door
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UEDG p. praauw pantjallang gevoerd door Sikampo herwaarts afgescheept onder
geleide van UEDG missive dd 23 novr. jl.
De Contr

[5 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake papier en pennen]
* 5 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake papier en pennen. (Bescheiden
1910, blz. 24)
No. 535.
Natal, 5 Decr. 1842.
Resident Aijer Bangies.
Ik neem de vrijheid UWEDG te verzoeken mij te doen geworden Eenig Propatria
papier.
& Eenige bossen pennen.
Daar deze schrijfbehoeften weldra zullen benodigd wezen, alsmede mij wel te
willen voorzien van
cc. 40 Vel Imprimés groot Kasmemoriaal.
cc. 30 Vel klein formaat Im.

[6 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake geldkistjes]
* 6 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake geldkistjes.
(Bescheiden 1910, blz. 68)
: livre, pond
No 537
bijlagen Geene
Natal 6 December 1842.
Resident Aijer Bangies.
Bij mijne overname van de verschillende in het pakhuis alhier aanwezige artikelen,
heb ik daaronder bevonden een hoeveelheid van:
826 aangemaakte Geldkistjes,
300 planken voor aanmaak van Im,
354 spijkers als boven;
welk een en ander door mij van mijnen voorganger voor het geldswaardig bedrag
daarvan is overgenomen.
De mogelijkheid eener plotselinge aanvraag om kistjes voor geldverzendingen,
doet mij raadzaam voorkomen te zorgen dat van gemelde kistjes altijd een redelijke
hoeveelheid, voorhanden zijn, doch tevens huiverig zijnde om eigener autoriteit met
den aanmaak daarvan te continueren, ben ik zoo vrij UWEDG beleefdelijk in
overweging te geven mij daartoe te willen autoriseren
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en te gelasten om voor zoo veel mogelijk zorg te dragen dat zich alhier voortdurend
een bepaald aantal Geldkistjes (bijv. 1000) ter voldoening aan eventuele aanvrage
in voorraad bevinden.
De Controleur
D.

[7 december 1842
Missive van Dekker aan Ass.-Res. van Mandheling inzake
deurhengsels]
* 7 december 1842
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake deurhengsels
(Bescheiden 1910, blz. 24)
536.
Natal, 7 Decr. 1842.
Assistent Residt. Mandheling.
Daar mij niet blijkt dat door UWEGD de ontvangst geaccuseerd is van door mijnen
voorganger aan UWEGD consignatie verzonden deurhengsels, neem ik beleefdelijk
de vrijheid UWEGD alsnog om een reçu te verzoeken, dan wel mij indien de accusatie
reeds heeft plaats gehad mij een duplicaat te doen geworden.
De Contr. 2e kl.
D.

[7 december 1842
Missive van Dekker aan Goldie inzake een wissel]
* 7 december 1842
Missive van Dekker aan de heer Goldie te Padang, inzake een wissel. (Bescheiden
1910, blz. 95)
No. 545
Bijlagen Een wissel à f275 - 10 Koper
Natal, 7 December 1842.
Aan den Heer James Goldie, Koopman te Padang.
De ontvangst erkennende van UWED missive in do 19 novr. J L strekkende ten
geleide van eenen wisselbrief op 's Lands Kas alhier groot f275.40 koper, heb ik de
Eer UWED ingesloten volgens verzoek in voldoening van bovengemelde traite te
doen geworden een wissel op 's Lands kas ten Uwent groot f 275.10, zijnde de alhier
betaalde briefport à 30 c. van het montant derzelve afgetrokken.
De Controleur,
ontvanger van 's Lands Kas
D.

[11 december 1842
Missive van Dekker aan Mil. commandant]
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* 11 december 1842
Missive van Dekker aan de Militaire Commandant. (Bescheiden 1910, blz. 29)
Toeankoe Bessaar: inlands hoofd; regent.
Poeassafeest: feest bij het einde van de Mohammedaanse vasten.
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No. 546.
Bijl. Geene.
Natal, 11 Decr. 1842.
Militairen Kommandant.
Het gewone poeassafeest van de Inlandsche hoofden op morgen den 12 dezer, van
Gouvernementswege zullende plaats hebben, heb ik de Eer UWEDG daarvan kennis
te geven, onder mededeeling dat de hoofden des morgens te 10 ure bij mij zullen
vergaderen.
Daar bij deze gelegenheid aan de Toeankoe Bessaar een saluut en verdere militaire
honneurs is toegekend, neem ik de vrijheid UWEDG te verzoeken daarin wel als naar
gewoonte en volgens het bestaand gebruik te willen voorzien.
De Contr. 2e kl.

[14 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake een proces-verbaal]
* 14 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik. De tekst van het bijgevoegde
proces-verbaal is niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 22)
549.
Bijlage. Een procesverbaal in triplo.
Natal, 14 December 1842.
Resident Aijer Bangies.
Ten vervolge op de dezerzijdsche missive d.d. 30 November JL no. 520, heb ik
de Eer UWEDG. hiernevens aantebieden: Proces verbaal in 3o, betrekkelijk de door
mij bewerkstelligde overname van mijnen voorganger van 's Lands gelden, goederen,
archief etc. behoorende bij het bestuur dezer afdeling.
De Contr. 2e kl
D.

[14 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake een circulaire]
* 14 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake een circulaire.
(Bescheiden 1910, blz. 95)
De genoemde circulaire bevat een aanschrijving aan comptabelen etc. ‘die door
de Algemeene Rekenkamer belast zijn met vergoedingen, ingeval er tegenbedenkingen
bestaan, derzelve met de ter beoordeling noodige bescheiden aan de geconcentreerden
Directeurs v. fin. intedienen, en niet regtstreeks aan het gouvernement’.
No. 550.
Bijlage Een
Natal, 14 Decr. 1842.
Resident Aijer Bangies.
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Ik geef mij de Eer UWEDG. bijgaand aan te bieden de circulaire

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

118
missive van den 1n Adj: secret: van het Gouvernement dd 27 Julij 1842 no. 1102,
zijnde van den inhoud derzelve dezerzijds de noodige nota genomen.
De contr. 2e kl
D.

[14 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake boekwerken]
* 14 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik bij een intekenlijst voor boekwerken,
waarop hijzelf heeft besteld: 1 Exemplaar Spraakkunst, Chrestomathie, en
Woordenboek van Van der Vlis en Winter, à p.m. f 21. -. 1 Exemplaar: Tijdschrift
voor Staathuishoudkunde en Statistiek van Sloet tot Oldhuys, de Jaargang à f 7.50.
(Bescheiden 1910, blz. 29)
No. 551.
Diverse bijlagen.
Natal, 14 Dec. 1842.
Resident Aijer Bangies.
Van de nevensgaande Inteekeningslijsten ter dezer plaatse het noodig gebruik
gemaakt zijnde, neem ik de vrijheid dezelve hiernevens aan UWEDG te retourneren.
De Controleur
D.

[14 december 1842
Weddik vraagt inlichtingen over geld uit 1835]
* 14 december 1842
Resident Weddik vraagt Dekker inlichtingen betreffende een in 1835 zoekgeraakt
bedrag. (Bescheiden 1910, blz. 95)

[15 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake rijst]
* 15 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake rijst. (Bescheiden 1910, blz. 68)
Het poeassa-feest had plaats gevonden op 12 december. 1 Picol = ong. 61¾ kg. Passar: markt.
No. 552
Bijlagen Geene
Natal, 15 December 1842.
Aan den Resident van Aijer Bangies.
Ter gelegenheid van het hier onlangs gegeven feest aan de Inlandsche hoofden bij
het einde der poeassa heb ik behalve de op de passar ingekochte hoeveelheid van
3.76 picols Rijst à f10 zilver p. picol, nog eene kwantiteit van 1.30 pic. van dat artikel
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uit 's Lands pakhuis alhier beschikbaar gesteld, daar de ingekochte hoeveelheid
ontoereikend, en er door particulieren inkoop niet meer te verkrijgen was.
Onder kennisgave van het bovenstaande, neem ik de vrijheid met referte tot UWEDG
missive dd 28 Augustus JL no. 966/3
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UWEDG: te verzoeken, bovengemelde handeling met UWEDG: goedkeuring te willen
bekrachtigen en mij te autoriseren bij de pakhuisboeken eene hoeveelheid van 1.30
pic. Rijst afteschrijven, tegen inname bij de kasverantwoording van f9.75 kopergeld
of de geldswaarde van het verstrekte, berekend tegen den bij UWEDG opgemelden
brief, vastgestelden prijs van f7.50 koper p. picol.
De contr
D.

[20 december 1842
Weddik zendt Dekker papier en pennen]
* 20 december 1842
Resident Weddik zendt aan Dekker 8 boeken velijn en 4 boeken Hollands papier,
benevens een bos pennen, ingevolge verzoek van 5 december. (Bescheiden 1910, blz.
24)

[23 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake geld uit 1835]
* 23 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik, inzake geld, in 1835 zoekgeraakt.
(Bescheiden 1910, blz. 96)
No. 560
Bijlage Geene.
Natal, 23 Decr. 1842.
Resident van Aijer Bangies.
Daar het mij door mijn voorganger overgegeven archief eenen aanvang neemt met
o
1 . 1839, ben ik niet in de mogelijkheid de bij UWEDG appostil dd 14 dezer no. 1350/2
gerekwireerde inlichtingen aangaande de plaats gehad hebbende afschrijving van
f288.15 in den jare 1835 te suppediteren.
De Contr.
D.

[23 december 1842
Missive van Dekker aan de Kapitein te Loender inzake rijst en zout]
* 23 december 1842
Missive van Dekker aan de Kapitein Commandant te Loender inzake rijst en zout.
Antwoord op een niet bekend schrijven. (Bescheiden 1910, blz. 70)
No. 562
Natal, 23 December 1842.
Kapitein Kommandant der 5e Komp
11e Bataillon Infanterie te Loender.

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

Ter beantwoording der missive van UWEDG dd 8 dezer no. 12 heb ik de eer UWEDG
te berigten dat door mijnen voorganger aan Uwe onderhebbende kompagnie op den
16 februarij jl uit 's lands pakhuizen is verstrekt 600 pond Rijst en 35 Zout; dat
het geldswaardig bedrag daarvan volgens een vaste prijs is f33,12
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en f1.68, met den Intendant te Padang zal zijn geregulariseerd, zoodat ik UWEDG
beleefdelijk in overweging geef dit met gemelden officier te verrekenen.
De controleur
D.

[23 december 1842
Missive van Dekker aan de Ass.-Res. van Mandheling inzake
tamarinde-pitten]
* 23 december 1842
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake tamarinde
pitten. (Bescheiden 1910, blz. 25)
No. 556.
Met een zak tamarinde pitten.
Natal, 23 Decr. 1842.
Ass. Res. Mandheling en Ankola.
De zak tamarinde pitten welke abusievelijk alhier is achtergebleven en waarover
is handelende Uwe geeerde missive van den 16n dezer, gaan hiernevens.
De Contr. 2e kl

[23 december 1842
Agent NHM. te Padang vraagt opzending adviesbrief]
* 23 december 1842
De agent van de Ned. Handel-Maatschappij te Padang verzoekt aan Dekker
opzending van een adviesbrief inzake een wissel, groot f 2000, - (Bescheiden 1910,
blz. 96)

[25 december 1842
Missive van Dekker aan Ass.-Res. van Mandheling inzake
godsdienstoefeningen]
*25 december 1842
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake
godsdienstoefeningen. (Bescheiden 1910, blz. 26)
De Mohammedaanse wet spreekt van veertig personen.
No. 556.
Bijlage. Geene.
Natal, 25 December 1842.
Aan Den Assistent Resident van Mandheling en Ankola.
In de op gisteren gehouden groote vergadering, werd mij door een der hoofden
alhier mededeeling gedaan, van eenen in te stellen maatregel tenderende tot het
verpligten van een bepaald aantal personen, om zich op gezetten tijd (Vrijdags) ter
kerke te begeven ten einde deel te nemen aan het voorgeschreven gebed; op boete
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van ééne soekoe voor dengenen die in het vervullen van de alzoo opgelegde
verpligting mocht achterblijven.
Ik heb gemeend deze kennisgave louter voor notificatie te moeten aannemen,
onder stilzwijgende voorbehouding echter, mij aangaande de vermoedelijke oorzaak
van dezen maatregel ondershands de noodige inlichtingen te verschaffen.
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Indien ik langer met het Inlandsch bestuur ware gechargeerd geweest, en derhalve
gerekend konde worden dieper inzigt te bezitten in de den Inlander betreffende
aangelegenheden, zoude ik de ontvangene inlichtingen als voldoende beschouwende,
van deze zaak geen melding maken, en daarop niet verder attenderen; doch het
bewustzijn mijner onervarenheid, en het mij uit het archief alhier gebleken verband,
tusschen de mandhelingsche- en natalsche zaken, doen mij de vrijheid nemen, UwelEG.
lastig te vallen met het verzoek mij wel te willen doen weten, of er in het
mandelingsche eenen dergelijken maatregel is in het werk gesteld of aan UwelEdG.
ter sanctie voorgedragen.
Als causa movens van den in te voeren dwang wordt mij opgegeven dat de
bevolking van Natal door mindere genegenheid of achting voor den tegenwoordigen
hoofdpriester en ter zake van eenige met denzelven gerezen geschillen zich sedert
eenigen tijd niet ter kerke begeeft, zoodat het getal aanwezenden nimmer de tot het
plegtig gebed vereischte hoeveelheid van vier en veertig personen bedragende, de
godsdienst oefening zelden geregeld en naar eisch kon worden waargenomen;
zoudende derhalve indien dit voorgeven niet geveinsd is, het gedwongen gebed niet
in het minste verband staan, met opruijing en politieke roeringen.
Ik neem beleefdelijk de vrijheid mij voor een eenigzins spoedig antwoord bij
UwelEG. aan te bevelen.
De Controleur 2 klasse
D.

[25 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik]
* 25 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik. (Bescheiden 1910, blz. 27)
557a.
Bijlage. Eene.
Natal, 25 Decr. 1842.
Resident van Ajer Bangies.
Ik neem beleefdelijk de vrijheid UWEdG, hiernevens aan te bieden afschrift van
mijne op heden aan den Assistent Resident van Mandheling sub no. 556 geschrevene
missive, aan welker inhoud ik mij uit hoofde van tijdgebrek verzoek te mogen
refereren.
De Controlr. 2e kl
D.
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[25 december 1842
Missive van Dekker aan Weddik inzake beboeting van fuselier Spiess]
* 25 december 1842
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake een beboeting van fuselier Spiess.
(Bescheiden 1910, blz. 30) De woorden ‘heelen’ en ‘opkoopen’ in deze brief zijn een
verbetering van de schrijf- of drukfout ‘heeler’ of ‘opkooper’.
No. 558.
Bijlage Geene.
Natal, 25 December 1842.
Aan den Resident van Aijer Bangies.
Soetan Salim qq Radja Ternating zich voor eenige dagen bij mij beklagende dat
een alhier gevestigde goudsmid met name Sesap eenige hem ter bewerking gegevene
gouden knoopen had zoek gemaakt, is mij na ingesteld onderzoek gebleken dat
gemeld goudwerk voor een betrekkelijk gering bedrag bij eenen militair der bezetting,
den fuselier Spiess, was verpand.
Ik heb na gehouden ruggespraak met den militairen kommandant de knoopen doen
teruggeven, en den fuselier Spiess of deszelfs huishoudster, welke hij als de
geldleenster denonceerde, onder nadere approbatie van UWEdGestr. beboet voor een
som van vijf en twintig Gulden.
Deze handeling is niet overeenkomstig met de adat welke alleen de restitutie van
het verpande voorschrijft.
Ik neem de vrijheid UWEdG. de redenen te ontvouwen, die mij tot bovengemelde
beboeting hebben genoopt.
De fuselier Spiess welke niettegenstaande zijne précaire inkomsten een betrekkelijk
groot vermogen heeft bijeengeschraapt staat bekend als iemand die alle aan knevelarij
grenzende middelen in het werk stelt om zich te verrijken, waartoe de menigvuldige
geldelijke ongelegenheden van den geringen inlander ruimschoots de gelegenheid
aanbieden; zoo was, bijvoorbeeld in de onderhavige zaak de conditie, dat, wanneer
de geleende f14. - niet binnen een bepaalden zeer nabij zijnden dag waren
gerestitueerd, alsdan de knoopen verbeurd waren. Indien men nu wijders in
aanmerking neemt dat de knoopen aan Sesap niet toebehoorden; dat derhalve het in
pand nemen en het verlangen der kans om dezelve in eigendom te verkrijgen kan
beschouwd worden als heelen en opkoopen van gestolen goed, en dat zulks aan
Spiess, wien volgens zijne eigene verklaring de armoede van den Inlander Sesap
bewust was, niet onbekend konde wezen, en wij-
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ders indien men het oog vestigt op den nadeeligen moreelen invloed die zulke
handelingen noodwendig op den Inlander moeten veroorzaken, dan geloof ik dat
UwEdGestrenge mijne handelwijze in dezen wel zult gelieven goed te keuren.
De bedenking nopens het niet opvolgen van den adat vervalt van zelve, daar de
beschuldigden (Spiess als militair, en zijne huishoudster als Javaansche vrouw) niet
volgens de voorschriften van den maleischen adat behoeven gecalengeerd te worden.
Indien UWEdG. de beboeting goedkeurt, verzoek ik te worden begunstigd met
voorschriften omtrent het van de aldus ontvangen f25. - te maken gebruik.
De Controleur 2 kl:
Dekker.

[27 december 1842
Missive van Dekker aan de Ass-Res. van Mandheling inzake zout]
* 27 december 1842
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake zout.
(Bescheiden 1910, blz. 69)
No. 554
Een bijlaag
Natal, 27 Decr. 1842
Aan den assistent Resident van Mandheling
Hierbij heb ik de Eer UWEDG te doen toekomen factuur van 25 pikol zout geborgen
in 50 Pakken, welke heden aan de consignatie van UWEDG worden afgezonden, met
verzoek mij zoo spoedig mogelijk hiervan een bewijs in duplo te zenden.
De Controleur der 2e kl.

[27 december 1842
Missive van Dekker aan de Ass-Res. van Mandheling inzake gevluchte
pandelingen]
* 27 december 1842
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake gevluchte
pandelingen. (Bescheiden 1910, blz. 25)
Costij: aldaar. Orang berhoetang: schuldenaren, pandelingen. Datoe: hoofd.
De schuldenaren bleken gevlucht te zijn, waarschijnlijk in de richting Aijer Bangies.
No. 555. a.
Natal, 27 Decr. 1842.
Assistent Resident van Mandheling en Ankola.
Een der natalsche hoofden Datoe Si njaro pandjang heeft zich tot mij gewend met
het verzoek hem te willen behulpzaam zijn, in het opsporen van twee zijner orang
beroetan met name Si
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Galoema en Si Nienboen, welke volgens rapporten zich te Moeara Mae en dus op
mandhelingsch grondgebied bevinden.
Indien genoemde personen door UWEGestr: intermediair konden worden
opgespoord, en met de heden naar costij vertrekkende koelies konden worden
teruggezonden, al was het dan ook dat laatstgemelden te dier zake eenige dagen ten
Uwent moeten worden opgehouden, zoude UWEdG. mij, in het belang van gemelden
Datoe, bijzonder verpligten.
De Controleur
D.

[29 december 1842
Antwoord van Weddik inzake geldkistjes]
* 29 december 1842
Resident Weddik antwoordt op Dekkers brief van 6 december, dat er gezorgd moet
worden voor voldoende geldkistjes voor de gebruikelijke zendingen naar Fort Elout.
(Bescheiden 1910, blz. 68)

[2 januari 1843
Dekker zendt Weddik een wissel]
* 2 januari 1843
Dekker zendt Resident Weddik een wissel. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910,
blz. 109)

[4 januari 1843
Huwelijk van Caroline Versteegh]
4 januari 1843
Huwelijk van Caroline Versteegh, te Salatiga voltrokken.
(Almanak en Naamregister voor Nederlandsch-Indie, voor het schrikkel-jaar 1844.
Batavia, 1843; blz. 257) Mogelijk betreft dit het burgerlijk huwelijk, en had de
kerkelijke wijding op 5 januari te Semarang plaats. Dekker kan de krant waarin de
navolgende advertentie stond, niet voor midden februari hebben gekregen en wellicht
pas veel later. De door hem uitgeknipte advertentie heeft hij steeds bewaard. (Brieven
I, blz. 57; Brieven WB I, blz. 33) Mimi heeft van de achternamen alleen de eerste
letter vermeld. De Almanak geeft overigens als Carolines tweede naam: Joanna.
Getrouwd
Nicolas Guillaume,
kapitein, magazijnmeester der geniewerken te Willem I,
met
Carolina Johanna Versteegh.
Samarang 5 Januarij 1843.
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[6 januari 1843
Weddik vraagt Dekker inlichtingen inzake zout]
* 6 januari 1843
Resident Weddik vraagt aan Dekker inlichtingen inzake het aantal zakken waarin
het zout verpakt was, bedoeld in de brief van 5 december 1842. (Bescheiden 1910,
blz. 66)

[6 januari 1843
Weddik keurt rijstverkoop goed]
* 6 januari 1843
Resident Weddik keurt de rijstverkoop, vermeld in Dekkers brief van 15 december
1842 goed, maar verhoogt de prijs met 25% tot f 11.21. Tekst niet bekend. (Bescheiden
1910, blz. 69)

[7 januari 1843
Weddik vraagt rapporten inzake gevangenen]
* 7 januari 1843
Resident Weddik vraagt aan Dekker spoedige opzending van rapporten over tweede
halfjaar 1842, inzake gegijzelden, gevangenen en kettinggangers. (Bescheiden 1910,
blz. 105)

[7 januari 1843
Weddik geeft opdracht de zoutmaten te verifiëren]
* 7 januari 1843
Resident Weddik geeft Dekker opdracht om de zoutmaten door twee Europese
onderofficieren van de militaire bezetting te laten verifiëren. Tekst niet bekend.
(Bescheiden 1910, blz. 79)

[9 januari 1843
Missive van de Ass.-Res. van Mandheling inzake godsdienst]
* 9 januari 1843
Missive van de Assistent-Resident van Mandheling aan Dekker, in antwoord op
diens schrijven van 25 december 1842. (Bescheiden 1910, blz. 27. Fragment)
Anak boea: opgezetene, onderhorige.
Het Islamismus heeft onder deze bevolking nog geene wortels hoegenaamd geschoten:
noch mosqués noch instellingen van openbare godsvereering worden hier gevonden.
Zoo al een enkel anak boea, door reizen of vroegere oorlogen genoegzaam met den
mahomedaan in aanraking is gekomen, om eenige praktijken en begrippen van diens
leer over te nemen, dobbert nog de massa tusschen de leer van ai Batta en volslagene
onverschilligheid op het stuk van Godsdienst. Slechts eenige geslachten, die op een
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hooger maatschappelijk standpunt staan, van Maleidsche, of andere zuidelijke niet
Battaksche geslachten afstammen, hebben steeds het uiterlijk van de mahomedaansche
godsdienst behouden.
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Nu is het mij niet gebleken, of slechts in de verte ter oore gekomen, dat de bedoelde
geslachten, sedert kort, van hunne godsdienst meer werk hebben gemaakt, dan
gewoonlijk; en zou ik tot het gevoelen overhellen dat de zaak, waarvan UEdGe
gewaagt, denkelijk als een geisoleerd feit kan worden beschouwd, dat in locale
omstandigheden oorsprong neemt, en met de gezindheid van Mandeling buiten
verband staat.

[10 januari 1843
Antwoord van de Ass.-Res. van Mandheling inzake pandelingen]
* 10 januari 1843
De Assistent-Resident van Mandheling antwoordt op Dekkers brief van 27 december
1842, dat de schuldenaars niet gevonden zijn maar vermoedelijk in de richting Aijer
Bangies gevlucht zijn. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 25).

[14 januari 1843
Weddik vraagt Dekker inzending van beantwoording]
* 14 januari 1843
Resident Weddik vraagt aan Dekker inzending van de beantwoording der
aanmerkingen op de kasrekening tweede kwartaal 1842, dus betreffende Dekkers
voorganger. (Bescheiden 1910, blz. 108, noot 2)

[15 januari 1843
Weddik antwoordt Dekker inzake boete]
* 15 januari 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker, in antwoord op diens brief van 25
december 1842. Met ‘Negorij’ wordt de hoofdplaats Natal bedoeld. (Bescheiden
1910, blz. 31) Weddik keurt de boete van f 25. - goed:
‘met verzoek die som aantewenden ten algemeenen nutte, bijvoorbeeld, om daarmede
de kleine bruggen in de Negorij te doen verbeteren, zoo dit nog noodig is’.

[15 januari 1843
Weddik vraagt Dekker opzending van een wissel]
* 15 januari 1843
Resident Weddik vraagt Dekker opzending van een wissel. Tekst niet bekend.
(Bescheiden 1910, blz. 109)

[16 januari 1843
Weddik vraagt Dekker verantwoordingsstukken]
* 16 januari 1843
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Resident Weddik vraagt aan Dekker spoedige opzending van
verantwoordingsstukken, desnoods per daarvoor te huren extra prauw. (Bescheiden
1910, blz. 105)
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[18 januari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake zout]
* 18 januari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake zout. (Bescheiden 1910, blz. 70)
17.
Natal, 18 Januarij 1843.
Resident.
Ik neem onderdaniglijk de vrijheid UWEDG te verzoeken mij zoo spoedig mogelijk
van Zout te doen voorzien, daar ik van dit artikel geheel ontbloot ben.
De C
D.

[18 januari 1843
Missive van Weddik inzake godsdienst]
* 18 januari 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker, in antwoord op diens schrijven van 25
december 1842. (Bescheiden 1910, blz. 28)
No. 88/9.
Aijer Bangies, 18 Januarij 1843.
Aan den Controleur der 2e klasse te Natal.
Naar aanleiding van UEdG.'s missive dd 25 december Jl. no. 556 en 557a heb ik
de eer te kennen te geven, dat in de UEdG. medegedeelde maatregel, om de goede
gang der Godsdienstoefeningen te verzekeren, door middel eener boete, niets
verontrustends gelegen is.
Te Natal zijn vele mahomedaansche regtzinnigen en onder de geestelijkheid is er
meermalen onaangenaamheid, die echter gewoonlijk spoedig afgedaan en bijgelegd
wordt. Het onderhavige geval zal waarschijnlijk van dien aard zijn.
Overigens is het grooter deel der mahomedaansche bevolking, zeer vroom in den
godsdienst en bestaat de wet, dat om het gewoon gebed te lezen, niet minder als 40
menschen, moeten tegenwoordig zijn. Zoodat de voorgestelde boete, alleen kan
dienen, om de achterlijke, die er mogten zijn, tot pligts betrachting aan te sporen.
De Resident
A.L. Weddik.

[21 januari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake verantwoordingsstukken]
* 21 januari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik, in antwoord op diens schrijven van 16
januari. (Bescheiden 1910, blz. 106)
De minuten der bedoelde verantwoordingsstukken zijn niet in het Natalse archief
gevonden.
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No. 18
Natal, 21 Januarij 1843.
Resident Aijer Bangies.
In gedeeltelijke voldoening aan den Inhoud van UWEDG missive van den 16 JL
No. 76/2 heb ik de Eer UWEDG hiernevens aantebieden de verantwoording stukken
over de maand December des vorigen Jaars; zullende ik de kwartaal- semester en
jaarlijksche stukken zoo spoedig mogelijk doen volgen.
Beleefdelijk neem ik de vrijheid UWEDG te verzoeken mij voor ditmaal de
vertraagde Inzending van een en ander te willen ten goede houden, daar de
menigvuldige dagelijksche bezigheden mij somwijlen dagen achtereen verhinderen
de gewone schrijfwerkzaamheden te verrigten. Ik meen met grond te mogen
veronderstellen dat eene meerdere routine mij in den vervolge zal in staat stellen te
zorgen dat de inzending der verantwoordingen op den behoorlijken tijd plaats vinde.
De Contr.
D.

[21 januari 1843
Ass.-Res. van Mandheling vraagt bezending zout]
* 21 januari 1843
De Assistent-Resident van Mandheling vraagt Dekker hem zout te willen zenden.
Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 71)

[23 januari 1843
Missive van Weddik inzake amfioenpacht]
* 23 januari 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker inzake amfioenpacht. (Bescheiden 1910,
blz. 150)
No. 108/22
Aijerbangies, 23 Januarij 1843.
Aan den Controleur der 2 klasse te Natal.
Volgens bekomen mededeeling van den civiele en militaire Gouverneur ter dezer
kust heb ik de eer UEG: te informeren dat te Padang de pacht van het middel der
amfioen in de Residentie Aijerbangies en de Battalanden over 1843 is afgestaan aan
den chinees Lim Amau.
Met den pachter te Padang is overeengekomen, dat gedurende dit jaar 1843 in de
kas ten Uwent maandelijks zal gestort worden f405. koper.
De voorwaarden der pacht blijven dezelfde, zoo als voor het afgeloopen 1842
vastgesteld.
Gedurende dit jaar 1843, zullen echter de in Uwe kas gestorte pachtpenningen niet
meer naar de hoofdkas alhier, per wissel
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worden overgemaakt, zooals vroeger bevolen was. - Aan den onderpachter zal dus
enkel een bewijs dat de maandpachtschat behoorlijk is afgedragen, kunnen worden
uitgereikt, zonder meer. Verder wordt vrijgelaten den onderpachter een wissel te
geven wanneer hij dat begeert.
Ik verzoek UEG: ten stipste te waken dat de maandpachtschat rigtig worde
aangezuiverd en om bij achterblijving van dien, dadelijk kennis te geven, ten einde
het noodige te doen.
De Resident
A.L. Weddik.

[25 januari 1843
Weddik vraagt opsporing van Jan Potan]
* 25 januari 1843
Resident Weddik vraagt aan Dekker opsporing van zekeren Mandhelinger Jan
Potan, die zich heeft schuldig gemaakt aan diefstal. (Bescheiden 1910, blz. 36)

[28 januari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake zout]
* 28 januari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake zout. (Bescheiden 1910, blz. 70)
No. 31.
Bijlagen Geene.
Natal, 28 Januarij 1843.
Aan den Resident van Aijer Bangies.
Boven de alhier op heden geloste Hoeveelheid Zout, (volgens factuur bedragende
Drie Koijangs), waarvan ik de Eer zal hebben UWEDG zoodra mogelijk Proces Verbaal
van Uitlevering te doen geworden, neem ik de vrijheid UWEDG te verzoeken mij
terstond weder, eene goede hoeveelheid bijv: 5 of 6 Koijangs van dit artikel te doen
toekomen daar het met grond te veronderstellen is dat de heden ontvangen voorraad
binnen weinige dagen zal geabsorbeerd zijn.
De Contr
D.

[31 januari 1843
Secr. van Aijer Bangies bericht dat er stukken zoek zijn]
* 31 januari 1843
De Secretaris van Aijer Bangies, A. van der Ven, meldt Dekker dat de op 21 januari
uit Natal verzonden stukken niet zijn aangekomen, en vraagt hem thans de leggers
te sturen, zo nodig per extra prauw.
(Bescheiden 1910, blz. 106)
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[3 februari 1843
Missive van Dekker aan Godin inzake vrijheidsberoving]
* 3 februari 1843
Missive van Dekker aan Controleur derde klasse Godin inzake vrijheidsberoving
van een radja. (Bescheiden 1910, blz. 31)
No. 27.
Natal, 3 Februarij 1843.
Controleur 3e kl: te pitjer kolling.
Soetan kabidoen, een der anak radja tevens handelaar alhier, heeft mij te kennen
gegeven dat een zekere Radja menaloean van Battamoendam die op het oogenblik
zich in het Ankolasche ophoudt, aldaar door eenige hoofden met geweld wordt
verhinderd in zijn voornemen om naar Battamoendam terug te keren; hoewel het
gegronde of ongegronde van dezen dwang, alsmede de waarheid van het voorgegevene
alsnog niet kunnende beoordeelen, geloof ik echter dat het in het belang der
crediteuren van Radja menaloean (waaronder ook genoemde Soetan kabidoen)
wenschelijk zoude zijn indien men genen ongehinderd naar zijne woonplaats
vertrekken liet. Ik ben zoo vrij UWEDG van deze zaak kennis te geven met beleefd
verzoek gemelde Radja menaloean, indien daartegen bij UWEDG geen bedenkingen
bestaan, in zijn voornemen om naar Battamoendam terug te gaan behulpzaam te
wezen.
De Contr. 2 kl
D.

[4 februari 1843
Missive van Dekker aan de Ass.-Res. van Mandheling inzake zout]
* 4 februari 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling, in antwoord op
diens verzoek van 21 januari. (Bescheiden 1910, blz. 71)
No 98. Bijlagen Een Factuur
Natal, 4 febr. 1843.
Asst. Resident van Mandheling en Ankola. Ik heb de eer UWEDG hiernevens
aantebieden een factuur van 50 pakken inhoudende 25 picols Zout, vertrekkende van
hier onder geleide van den conducteur Sikassie.
Daar ik zelve eenige dagen van Zout ben verstoken geweest, heb ik aan
UWEDGe s t r . aanvraag niet eerder kunnen voldoen.
De C. 2e kl
D.
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[4 februari 1843
Ass.-Res. van Mandheling vraagt kopergeld]
* 4 februari 1843
De Assistent-Resident van Mandheling vraagt Dekker, hem voor het einde van de
maand een zending kopergeld te willen doen toekomen en herhaalt zijn verzoek van
21 januari om zout. Tekst niet bekend.
(Bescheiden 1910, blz. 71 en 96)

[6 februari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake verantwoordingsstukken]
* 6 februari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake verantwoordingsstukken.
(Bescheiden 1910, blz. 107)
De tekst van deze verantwoordingsstukken is niet bekend.
No. 39.
Natal, 6 februarij 1843.
Bijlagen Een Nota in 2o met daarbij
behoorende verantwoordingstukken
Resident AB.
Ik heb de Eer UWEDG hiernevens aantebieden de verantwoordingstukken mijner
afdeeling over het laatste kwartaal, 2e semester des vorigens jaars alsmede de
jaarlijksche stukken van het afgeloopen jaar 1842.
De alphabetische staat van In- en uitgevoerde Goederen over 1842 is onder
behandeling en zal binnen weinige dagen volgen. De bewijsstukken bij de
pakhuisverantwoording over het 4e kw: van door mijnen voorganger aan het
Garnizoen verstrekte Rijst en Zout heb ik niet kunnen opsporen; ik heb den militairen
kommandant verzocht de duplicaten daarvan te doen viseren, zullende dezelve na
ontvangst terstond aan UWEDG worden toegezonden.
D.

[7 februari 1843
Secr. Van der Ven zendt zout en wenst stipte meting]
* 7 februari 1843
De Secretaris van Aijer Bangies, Van der Ven, zendt Dekker 25 koijangs zout en
draagt hem op, zich bij de meting stipt te houden aan de officiële voorschriften, daar
de tekorten herhaaldelijk de toegestane spillage te boven gaan. (Bescheiden 1910,
blz. 71)

[10 februari 1843
Weddik vraagt inlichtingen over gevangenen]
* 10 februari 1843
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Resident Weddik vraagt Dekker nadere inlichtingen omtrent de gevangenen, over
het tweede halfjaar van 1842; dit betrof dus voornamelijk Dekkers voorganger. Tekst
niet bekend, (Bescheiden 1910, blz. 108)
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[14 februari 1843
Missive van Weddik inzake pepertuinen]
* 14 februari 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker inzake pepertuinen.
(Bescheiden 1910, blz. 48) De wenselijkheid van peperaanplant hing samen met
het Kultuurstelsel.
No. 180/40
Aijer Bangies, 14 Februarij 1843.
Aan Den Controleur der 2e klasse te Natal.
Bij missive van 20 November jl. No. 471, heeft Uwen voorganger voorgesteld om
tot opbeuring van de peperteelt door de Natalsche hoofden ondernomen een honderd
tal niassers aantedoen voeren.
De Gouverneur dezer kust heeft dat voorstel van de hand gewezen, uit vrees voor
sluikhandel; van een en ander geef ik UEG: kennis.
Mijne inspectie te Panjoelaman, Teloh baleh en Panaragan van de daar aangelegde
pepertuinen is zeer weinig bevredigend geweest.
Te Panjoelaman staat de aanplanting vrij goed, doch is maar 3000 - van de
aangenomen 16000 ranken in groei - dit is de aanplant van Radja Mangoeijang.
De tuinen van Radja Inda mara mede aldaar, zijn onbeduidend, hij heeft niet meer
dan 200 ranken en dan nog slecht aangeplant.
Te Teloh baleh groeijen 10.000 ranken, waarvan ¾ vrucht belooven.
Te Panaragan is het aller ellendigst gesteld, daar zijn niet meer dan 1000 levende
ranken.
De twee laatstgenoemde tuinen moesten 50.000 ranken bevatten!
Voor het tegenwoordige is het gebrek aan plantjes de voorname hinderpaal der
vooruitgang. Ook ontbreken er te Panaragan en Teloh baleh 4 à 5 werklieden. Deze
moeten onmiddelijk door de Natalsche hoofden worden vervangen.
Ik verzoek UEG: aan Radja Inda mara geen voorschot meer te betalen en de
Natalsche hoofden ten ernstigste aantesporen om ijverig met het planten voort te
gaan, wanneer het weder zulks toelaat.
De contrôle der werklieden moet nauwkeurig bijgehouden wor-
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den en Uwe zorg behoort zich voornamelijk te bepalen, dat de werklieden voltallig
blijven. De datoe poetie blijft verantwoordelijk voor de dadelijke werkzaamheid en
moet Teloh baleh niet verlaten.
De Resident.
A.L. Weddik

[14-15 februari 1843
Michiels te Natal wegens de zaak-Si Pamaga]
* 14-15 februari 1843
Gouverneur Michiels brengt een bezoek aan Natal voor verhoren in de zaak-Si
Pamaga.
Op 14 mei 1842 was de Mandhelinger Si Pamaga door de Rappat te Natal
veroordeeld tot geseling, brandmerking en levenslange ballingschap, wegens een
op 2 februari 1842 gepleegde poging tot moord op de Toeankoe Bezaar van Natal.
Op 13 september was dit vonnis uitgevoerd wat betreft geseling en brandmerking,
terwijl Si Pamaga voorts naar Padang werd opgezonden. De poging tot moord zou
in verband hebben gestaan met politieke spanningen in Mandheling.
Volgens Michiels behoorde een zodanige zaak berecht te worden door de grote
landraad te Padang. Bovendien was de Toeankoe Bezaar in dit proces zowel
aanklager als enige getuige, terwijl hij voorts als rechter het vonnis mede had
ondertekend. Bij nader onderzoek bleek, dat Si Pamaga zijn bekentenis onder pijniging
had afgelegd, en dat hij wellicht zelfs niet geheel toerekenbaar was. Het vonnis, te
Natal geveld, was wat de geseling en de brandmerking betreft, uitgevoerd na
verkregen goedkeuring van de Resident van Aijer Bangies.
Aan de pogingen tot opstand in het gebied van Mandheling hechtte Michiels geen
geloof. Hij achtte Soetan Salim, stiefvader en voogd van de Toeankoe Bezaar, de
persoon die alle verhalen over dreigend oproer e.d. in de wereld bracht, met de
bedoeling daardoor de hoofden in Mandheling te benadelen. De geruchten over
samenzweringen in Mandheling liepen al sinds het najaar van 1841, en vonden volgens Michiels: zonder grond - geloof zowel bij de Assistent-Resident van
Mandheling T.A.C. van Kervel, als bij diens schoonzoon, de controleur van Natal,
J.H. van Meerten, als ook bij diens chef, de Resident van Aijer Bangies, A.L. Weddik.
Een eerste onderzoek in Mandheling, onder leiding van Weddik, had ten gevolge dat
het voornaamste inlandse hoofd van Mandheling, de Jang di Pertoean, met zijn
broeder en veertig anderen naar Padang werden opgezonden.
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Door de verslagen echter allerminst overtuigd, gelastte Michiels een nieuw onderzoek;
dit vond in juli 1842 plaats en eindigde met volledig herstel in functie van de Jang
di Pertoean c.s.
Om verschillende persoonlijke en politieke redenen was er een wrok van Soetan
Salim jegens deze Jang di Pertoean; in de zg. aanslag van Si Pamaga zag Michiels
dan ook niet anders dan een voortgezette intrige van Soetan Salim.
Om deze zaak zelf te onderzoeken kwam Michiels op 14 februari 1843 naar Natal.
Tijdens de aanwezigheid van Michiels hebben er dertien getuigen-verhoren plaats
gevonden; een veertiende geschiedde in Aijer Bangies. Bij elf hiervan is Dekker
tegenwoordig geweest. Met uitzondering van het tweede verhoor van de Toeankoe
Bezaar, dat door Michiels zelf werd afgenomen, zijn alle getuigen verhoord door de
Fiskaal bij de Raad van Justitie te Padang, Mr. Arie Prins, die in deze functie niet
aan Michiels ondergeschikt was.
Te Padang teruggekeerd, waarheen hij Soetan Salim gevankelijk met zich nam,
zond Michiels op 18 maart 1843 een uitvoerige nota aan de Gouverneur-Generaal.
Naar zijn oordeel wees het onderzoek te Natal uit, dat er geen behoorlijke
rechtspleging had plaats gevonden, en dat de controleur Van Meerten met zijn
‘bekrompene geestvermogens’ de speelbal van de sluwe Soetan Salim moest zijn
geweest. Maar tevens bleek, dat de wederrechtelijke bekrachtiging van het
wederrechtelijk geslagen vonnis tegen Si Pamaga door Resident Weddik was verstrekt
op 11 juli, dezelfde dag dat hij zich tezamen met Michiels voor het onderzoek in
Mandheling had bevonden. Op grond hiervan beschuldigde Michiels de Resident
‘van voorbedachtelijk misbruik van gezag, van kwade trouw en bedrog in zijne
ambtsbetrekking’, en schorste hem. Om redenen, die met de Mandhelingse zaken in
generlei verband stonden, was Van Kervel reeds in het najaar van 1842 geschorst.
(Bescheiden 1910, blz. 310-341)
Van drie verhoren zijn de mede door Dekker ondertekende processen verbaal
bekend. In de aanhef van het tweede moet óf de dag óf de datum een vergissing zijn.
(Bescheiden 1910, blz. 332-338)
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Pro Justitia.
Proces verbaal.
Op heden Dingsdag, den 14 Februarij des jaars 1800 drie en veertig:
Compareerde voor mij Mr. Arie Prins fiscaal bij den Raad van Justitie te Padang
thans op last van den Gouverneur van Sumatra's Westkust in Commissie te Nattal
in tegenwoordigheid van den Controleur der 2e klasse, belast met het Civiel gezag
te Nattal, Eduard Douwes Dekker geassisteerd door den orang kaija Tamba Toea
Jaxa van Bencoelen:
De persoon van Mohammad Nattal, toeanko besaar (hoofd regent) van Nattal.
Dewelke op daartoe gedane afvrage te kennen gaf dat toen de persoon van Pamaga
in dien zekeren nacht (2 februarij 1842), na getracht te hebben hem toeanko met zijne
sewa te treffen door hem was op de vlucht gedreven, dezelve overal op zijnen last
gezocht is, doch niet is kunnen opgespoord worden; Dat den volgenden dag het
gerucht liep dat Pamaga gevlucht naar Nattal doch ook daar te vergeefsch gezocht
werd; dat Radja Linga toen, op last van Soetan Salim, naar Nattal geroepen is en dat
nog op dien zelfden dag Sie Pamaga is gevangen genomen; Dat in zijn eerste verhoor
voor den heer Van Meerten Pamaga ontkend heeft het plan gehad te hebben om hem
toeanko om het leven te brengen; - dat den volgenden dag, in tegenwoordigheid van
hem declarant, en van den geheelen rappat, de persoon van Si Pamaga op last van
den controleur Van Meerten en voor diens woning, is op een bank gebonden en door
den oppasser Sie Timbang met een rotting hevig is geslagen; - dat Pamaga toen om
vergiffenis gesmeekt heeft en heeft uitgeroepen dat hij onschuldig was; - dat toen de
slagen herhaald zijn en eindelijk Pamaga heeft bekend dat hij op last van den Jang
die Pertoean van Mandheling naar Nattal gekomen was, met het doel om hem toeanko,
zoomede den Controleur van het leven te berooven en hem daarvoor reeds eenige
Spaansche matten waren ter hand gesteld. Op de vraag of declarant Pamaga vroeger
gekend heeft zegt hij wel te weten dat die persoon zich te Nattal heeft opgehouden,
doch dat hij hem nimmer gesproken had.
Op de vraag hoe hij toeanko veronderstellen kan dat iemand, die reeds een geruimen
tijd en volgens verklaring van den Had-
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jie Daud meer dan een jaar te Nattal gewoond had hem zou hebben willen om het
leven brengen, zegt hij: ‘ik heb dit eerst ook niet verondersteld omdat men zeide dat
die man gek was heb ik zijn sewa doen afvragen; maar later heb ik vernomen dat
Jang die Pertoean hem gelast had mij om het leven te brengen.
V. Hebt gij den beklaagde zulks zelf hooren zeggen?
A. Ja; dat heb ik gehoord.
V. Heeft hij zulks vrijwillig bekend of was het na geslagen te zijn en heeft hij
tevens niet gezegd dat men hem had te kennen gegeven dat hij zoodanige verklaring
doen moest?
A. Ja, hij heeft zulks bekend, na geslagen te zijn, in tegenwoordigheid van den
rappat; doch heeft tevens verklaard dat de korporaal oppasser hem had te kennen
gegeven dat hij zoodanig verklaren moest.
V. Hoe hebt gij zelf een vonnis kunnen teekenen waarbij Pamaga tot zulk eene
zware straf werd veroordeeld, nadat gij, volgens uwe eigen verklaring, dien persoon
niet verdacht hield, van u te willen om het leven brengen en hij, op last van anderen
tot zulk eene bekentenis gebragt was?
A. Ik ben een dom mensch: ik heb alleen gehandeld op last van den Controleur
die mij ook zeide werkelijk tijding van Mandheling te hebben dat Pamaga van Jang
die Pertoean geld ontvangen had.
V. Hoe hebt gij, die zelf aanklager waart, als regter tegen Pamaga kunnen zitting
nemen en zijn vonnis teekenen?
A. Ik heb zulks gedaan op last van den Controleur.
V. Waarom zijn de getuigen niet onder eede gehoord?
A. Er zijn voor den rappat in het geheel geene getuigen gehoord: ik alleen heb
geklaagd; de getuigen zijn door den Heer Van Meerten alleen gehoord.
Na voorhouding van het vorenstaande heeft de declarant verklaard daarbij zonder
eenige verandering te blijven persisteren en deze met ons onderteekend.
In arabische karakters:
Toeankoe Besaar Natal
In arabische karakters:
Orang Kaja Tamba Toea
djaksa Bangkahoeloe
Dekker.
De fiscaal bij den Raad van Justitie te Padang
A. Prins.
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Pro Justitia.
Proces verbaal.
Op heden, Dingsdag den vijftienden Februarij des jaars 1800 drie en veertig:
Compareerde voor mij, Andries Victor Michiels, Colonel Civiel en Militair
Gouverneur ter Westkust van Sumatra, in tegenwoordigheid van den fiscaal bij den
Raad van Justitie te Padang Mr. Arie Prins, zoomede van den Controleur der 2e
klasse belast met het Civiel bestuur te Nattal, Eduard Douwes Dekker en geassisteerd
met den Jaxa van Bencoelen orang kaija, Tamba Toea.
De persoon van Mohammad Natal, toeanko besaar (hoofd regent) van Nattal.
Dewelke op de hem voorgehoudene onderstaande vragen heeft geantwoord gelijk
onder ieder derzelve staat uitgedrukt.
V. Zijt gij bereid en belooft gij op alle de vragen, welke u zullen gedaan worden
opregt, zonder eenige achterhoudendheid of zonder de waarheid in eenig opzigt te
kort te doen, te zullen antwoorden?
A. Ja, daartoe ben ik bereid en dat beloof ik.
V. Zijt gij op uwe Conscientie overtuigd dat Pamaga het doel gehad heeft u om
het leven te brengen?
A. Neen: ik geloof niet dat die man met kwade voornemens bij mij gekomen is;
alleen dat hij ziek of krankzinnig was.
V. Maar heeft hij dan niet zijne sewa tegen u getrokken?
A. Hij heeft wel zijn sewa getrokken, en daarmede bewegingen gemaakt, en daarop
is het wachtvolk op de vlugt gegaan.
V. Heeft hij toen, na het vlugten van het wachtvolk geen poging gedaan u te treffen?
A. Neen, hij is voortgegaan met bewegingen te maken en zijne sewa te zwaaijen,
waarna hij zelf is weggeloopen: maar ik geloof niet dat hij ook toen kwade voornemen
jegens mij koesterde.
V. Was Jang die Pertoean nog op Nattal toen de zaak voor den rappat onderzocht
is?
A. Ik geloof dat die reeds naar Padang vertrokken was.
V. Hoe heeft de toeanko, die zelf verklaard heeft niet te veronderstellen dat Pamaga
kwade voornemens jegens hem had zijn vonnis kunnen teekenen?
A. Ik ben nog een kind.
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V. Van wien hebt gij het eerst vernomen dat Pamaga u hadt willen ombrengen?
A. Ten huize van den Controleur.
V. Heeft de beklaagde zulks vrijwillig bekend?
A. Neen, hij had slagen gehad; daarna heeft hij opgegeven dat hij mij had willen
ombrengen op last van Jang die Pertoean.
V. Toen de Gouverneur met den resident van Aijer Bangies te Nattal is geweest
in het verleden jaar, met het stoomschip, had toen het onderzoek van Pamaga voor
den rappat reeds plaats gehad of niet?
A. Neen nog niet.
V. Weet gij eenige redenen optegeven waarom de rappat Pamaga zoude hebben
willen bezwaren?
A. Ik weet het niet zeker, maar mijn oordeel is dat de Heer van Meerten vernomen
hebbende dat werkelijk Pamaga in Mandheling geld had ontvangen en betaald was,
en omdat hij niet van de Mandhelingsche hoofden hield, met geweld wilde hebben
dat die Pamaga tot het vermoorden van mij hadden opgezet; misschien ook wilde hij
ook zijn schoonvader, die asst. resident in Mandheling was, en met de hoofden aldaar
over hoop lag, helpen. Bij voorhouding van het vorenstaande heeft de getuige te
kennen gegeven dat hij wel is waar den naam voert van toeanko besaar, doch dat het
bestuur aan hem slechts in naam is toebetrouwd, daar Soetan Salim, zijn voogd
geweest zijnde vóór zijn huwelijk, echter nu ook nog alles doet; dat de dato's hem
nog als een kind beschouwen en dat hij ook zelfs door of namens het Gouvernement,
na zijne meerderjarigheid, nimmer als toeanko is geïnstalleerd geworden.
Verder geene veranderingen, bijvoegingen of aanmerkingen op het vorenstaande
te maken hebbende, heeft de toeanko besaar deze met ons onderteekend.
In arabische karakters:
Toeankoe Besaar di Natal
kampoeng Boekit.
In arabische karakters:
Orang kaja Tamba Toea
djaksa di Bangkahoeloe.
Dekker.
De Kolonel Gouverneur,
Michiels.
De fiscaal bij den Raad van Justitie te Padang
A. Prins.
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Proces Verbaal
Pro Justitia.
Op heden Dinsdag, den veertienden Februarij 1800 drie en veertig:
Compareerde voor mij Mr. Arie Prins fiscaal bij den Raad van Justitie te Padang,
thans op last van den Gouverneur van Sumatra's Westkust, in Commissie te Nattal,
in tegenwoordigheid van den Controleur der 2e klasse, belast met het civiel gezag
te Nattal geassisteerd met den orang kaija Tamba Toea, hoofdjakxa van Benkoelen:
De persoon van Soetan Salim, geboortig van Nattal, oud n.a. 50 jaren, vroeger
voogd van den toeanko besaar van Nattal, thans zonder beroep, te Nattal woonachtig,
dewelke op gedane afvrage verklaarde als volgt:
Dat hij den persoon van Pamaga vroeger wel eens te Nattal gezien heeft en weet
dat de zelve een anak semang was van Hadjie Saleman, dat hij omtrent het gedrag
van dien man niets na deeligs weet, doch hem bewust is dat dezelve vroeger eene
zware ziekte gehad heeft en als krankzinnig was: dat toen Pamaga amok had willen
maken in de woning van den toeanko besaar, hij gelast heeft denzelven optesporen,
doch dat zulks in dien nacht niet gelukt is: dat hij op een gerucht dat dezelve naar
Sie Lingan gevlucht was, dezen heeft ontboden en hem gelast Pamaga uitteleveren
en dat Sie Lingan toen zelf te zamen met een bediende van Hadjie Saleman, dien
persoon gevankelijk bij hem heeft gebragt, des morgens ongeveer ten 9 ure: dat hij
declarant vervolgens Pamaga bij den Controleur heeft doen brengen:
Op de vraag of hij declarant zelf Pamaga niet heeft ondervraagd toen dezelve
gevankelijk bij hem gebragt werd, zegt hij: Ja, en toen heeft dezelve bekend dat hij
den toeanko had willen om het leven brengen en dat hij daarvoor loon ontvangen
had van Soetan die Langiet.
V. Heeft de toeanko zelf Pamaga niet ondervraagd? was die tegenwoordig?
A. Neen, hij was niet tegenwoordig.
V. Wie was tegenwoordig, toen gij Pamaga ondervraagd hebt?
A. Dat herinner ik mij niet meer.
V. Hebt gij Pamaga zijne bekentenis hooren herhalen?
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A. Ja, voor den rappat heeft hij gezegd, gelijk ik verklaard heb.
V. Heeft Pamaga voor den rappat rottingslagen gekregen?
A. Ja.
V. Op wiens last geschiedde zulks?
A. Op last van den Controleur.
V. Waarom geschiedde zulks?
A. Pamaga had van den beginne af aan bekend dat hij den toeanko had willen
vermoorden en opgegeven dat hij daarvoor van een Mandhelinger een gulden had
ontvangen, dewijl zulks nu niet aannemelijk voorkwam, heeft de Controleur gelast
dat hij zoude geslagen worden.
V. Wat heeft dezelve als toen verklaard?
A. Zooals voor mij, namelijk dat Soetan die Langiet hem geld had toegezegd om
den toeanko te vermoorden.
V. Heeft niet Pamaga voor den rappat verklaard dat de korporaal-oppasser hem
gezegd had dat hij zoo verklaren moest?
A. Neen.
V. Had de toeanko zitting in die vergadering van den rappat?
A. Ja.
Op de aanmerking dat de toeanko zelf voor deze commissie heeft verklaard dat
hij van gevoelen was dat het doel van Pamaga niet geweest is hem van het leven te
berooven en wijders dat de beklaagde voor den rappat eerst ontkend heeft eenige
schuld te hebben, en eerst na herhaaldelijk geslagen te zijn, heeft opgegeven dat hij
bekennen zoude op last van Jang die Pertoean dien moord te hebben willen plegen,
omdat de korporaal oppasser hem zulks heeft aangeraden; - zegt de declarant:
misschien heb ik zulks niet gehoord, en wat de toeanko denkt, weet ik niet.
V. Waarom zijn de getuigen niet beëedigd die voor den rappat geroepen zijn?
A. Dat weet ik niet.
V. De toeanko heeft verklaard dat geene getuigen voor den rappat gehoord zijn,
doch alleen door den Controleur.
A. Neen dezelve zijn voor den rappat gehoord.
V. Hoeveel malen is de rappat tot het onderzoek dezer zaak vergaderd?
A. Drie of vier malen.
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V. Hoeveel malen is Pamaga met rottingslagen tot bekentenis gedwongen?
A. Twee of drie malen.
V. Waarom is Pamaga na eenmaal bij de eerste rottingslagen bekend te hebben,
nogmaals geslagen?
A. Omdat hij zijne woorden telkens verdraaide en hetgeen hij bekend had wederom
introk.
Op de vraag hoe hij declarant het groote verschil tusschen zijne verklaring en de
hem voorgehoudene verklaring van den toeanko uitlegt, zegt hij zulks niet te kunnen,
doch dat hij naar zijne beste weten verklaard heeft en zooals de zaak zich heeft
toegedragen.
Na voorhouding van het vorenstaande heeft de declarant verklaard daarbij zonder
eenige verandering of bijvoeging te blijven persisteren, waarna bij deze met ons heeft
onderteekend.
In arabische karakters:
Soetan Salim Natal.
In arabische karakters:
Orang Kaja Tamba Toea
Djaksa Bangkahoeloe.
Dekker.
De fiscaal bij den Raad van Justitie te Padang
A. Prins.

[15 februari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake verantwoordingsstukken]
* 15 februari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik. (Bescheiden 1910, blz. 108) De
verantwoordingsstukken zelf zijn niet teruggevonden.
No. 98.
Bijlage Eene nota in 2o met daarop
vermelde verantwoordingstukken
Natal, 15 februarij 1843.
Ik heb de Eer UWEDG hierbij aantebieden de verantwoordingstukken over de
afgeloopen maand.
Reeds sedert verscheidene dagen hebben dezelve gereed gelegen; ik heb dezelve
niet eerder kunnen verzenden daar de aanwezigheid te dezer plaatse van den Kolonel
Civiel en militair Gouverneur dezer kust mij verschillende bezigheden heeft
veroorzaakt:
De Contr
D.
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[15 februari 1843
Van der Pool vraagt Dekker inlichtingen inzake post]
* 15 februari 1843
De Militaire Commandant te Natal, C.S. van der Pool, vraagt Dekker, in diens
kwaliteit van postmeester, waarom brieven, gericht aan zijn chef te Priaman, vaak
zolang onderweg zijn. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 32)

[17 februari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake zout]
* 17 februari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake zout. (Bescheiden 1910, blz. 72)
De tekst van de processen verbaal is niet bekend.
No. 99.
Bijlagen Drie processen verbaal.
Natal, 17 februarij 1843
Aan den Resident van Aijer Bangies.
Ik geef mij de Eer UWEDG hiernevens aantebieden de Proces verbalen van
uitlevering van op onderscheidene dagen alhier aangebragt Zout. De vrachtpenningen
aan den Joeroemoedie Si Abas voor het eerste door dien schipper alhier aangebragt
transport zijn voldaan, dewijl alleen dáár op geene tekortkomst boven de spillage
bevonden is, waaromtrent ik de vrijheid neem mij aan de processen Verbaal hierbij
overgelegd te mogen refereren.
De Contr 2e kl
D.

[17 februari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake de reis van Michiels]
* 17 februari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake de reis van Michiels. (Bescheiden
1910, blz. 33)
No. 100
Bijlagen Geene.
Natal, 17 febr. 1843.
Aan den Resident van Aijer Bangies.
Ik heb de Eer UWEdG. kennis te geven dat de Kolonel Civiel en militair Gouverneur
dezer Kust na alhier een onderzoek te hebben ingesteld omtrent de alhier in het vorige
jaar plaats gehad hebbende regstpleging contra Si Pamaga heeft goedgevonden zich
door den persoon van Soetan Salim naar Singkel te doen vergezellen. ZHEDG. is
eergister van hier vertrokken en ik heb vernomen dat ZEDG. van voornemen is bij
terugkeer Aijer Bangies aan te doen, hoewel het tijdstip dier terugkomst mij onbekend
is.
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D.
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[19 februari 1843
Missive van Dekker aan de Ass.-Res. van Mandheling inzake geld]
* 19 februari 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake geld;
antwoord op diens verzoek van 4 februari. (Bescheiden 1910, blz. 96)
No. 102
Bijlagen
Cognossement factuur in duplo
Proces Verbaal in duplo
Natal, 19 februarij 1843.
Assistent Resident Mandheling.
Ik heb de Eer UWEdG hierbij te doen toekomen eene bezending zilver geld en
koperen munt, zooals zulks op nevensgaande cognossement factuur en proces verbaal
staat gespecificeerd.
Ik verzoek UWEDG mij den ontvangst dezer remise wel te willen accuseren.
De C. 2e kl.
D.

[19 februari 1843
Missive van Dekker aan Van der Pool inzake post]
* 19 februari 1843
Missive van Dekker aan de Militaire Commandant inzake post; antwoord op diens
brief van 15 februari. (Bescheiden 1910, blz. 32. De daar afgedrukte datum: 14
Februarij, moet een vergissing zijn.)
No. 103.
Bijlagen Geene.
Natal, 19 Februarij 1843.
In antwoord op UWEDG missive van den 15n dezer maand no. 17, heb ik de Eer
te dienen dat de gelegenheid ter verzending van stukken naar de Zuid zich niet
dagelijks voor doet en dat zelfs de verzending van dienstbrieven soms een geruimen
tijd op het vertrek van vaartuigen wachtende is.
Wanneer echter spoedvereischende brieven eene snelle verzending vorderen,
verzoek ik daarvan te worden onderrigt, zullende ik in dit geval op UWEDG aanvrage
dezelve met extrapost doen expedieren.
De Contr 2e kl
D.

[20 februari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake een verzoekschrift]
* 20 februari 1843
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Missive van Dekker aan Resident Weddik (Bescheiden 1910, blz. 33) De tekst van
het onderhavige verzoekschrift is niet teruggevonden. Soetan Salim werd te Tjiandjoer
(Java) geïnterneerd.
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No. 105
Natal, 20 februarij 1843.
Aan den Resident van Aijer Bangie
De Inlandsche Hoofden dezer plaats hebben mij na het gedwongen vertrek van
Soetan Salim eenpariglijk het verzoek gedaan hen te assisteren in het opmaken en
doorzenden eener namens hen aan den Heer Gouverneur dezer kust gerigte missive,
waarin Zijlieden op eene onderdanige en gepaste wijze als hunnen wensch te kennen
geven dat Soetan Salim ter zake van de c.q. in de zaak van Si Pamaga begane misslag
met verschooning moge worden behandeld.
Ik heb in gemoede vermeend hun dit verzoek niet te mogen afslaan, behoudens
echter de voorzorg om gemeld verzoekschrift aan UWEDG aan te bieden, teneinde
UWEDG hieromtrent naar goedvinden zoudt kunnen ageren; Ja heb dit te meer noodig
geacht daar eene enkele in opgemeld verzoekschrift voorkomende zinsnede mij
onbegrijpelijk en ongeloofbaar voorkomt; weshalve ik de vrijheid heb genomen aan
den voet van het stuk te doen constateren dat hetzelve wat den inhoud aangaat niet
ter mijner verantwoording kan worden genomen, verzoekende ik derhalve UWEDGestr.
dringend gemelde aan den Heer Gouverneur gerigte missive als van de Hoofden van
Natal en niet van mij afkomstig te willen beschouwen.
De Contr.
D.

[22 februari 1843
Weddik vraagt opgave inzake vagebondage]
* 22 februari 1843
Resident Weddik vraagt Dekker opgave van de wegens vagebondage veroordeelde
personen. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 45)

[25 februari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake ziekte]
* 25 februari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake ziekte. (Bescheiden 1910, blz.
38) Het jaartal is een schrijffout voor: 1843.
No. 105
Natal, 25 febr. 1842
Resident van Aijer Bangies.
Daar ik mij reeds sedert verscheidene dagen ongesteld gevoel neem ik de vrijheid
UWEDG beleefdelijk te verzoeken, mij indien daartegen bij UWEDG geene bedenkingen
bestaan, iemand toe te voegen, ter assistentie in de werkzaamheden.
De Contr 2e kl
D.
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[25 februari 1843
Missive van Weddik inzake verzoekschrift]
* 25 februari 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker inzake een verzoekschrift; antwoord op
diens schrijven van 20 februari. (Bescheiden 1910, blz. 34) Dekker tekende op deze
brief aan: ‘afgedaan’. Het woord ‘aperte’ is een verbetering uit de schrijf- of drukfout
‘aparte’.
No. 220/9
Aijer Bangies, 25 februarij 1843.
Aan den Controleur 2e kle te Natal.
Met referte tot UEdG's missive dd 20 dezer no. 105 en met terugzending van het
verzoekschrift van de Natalsche Hoofden aan den Civiel en Militair Gouverneur
dezer kust, heb ik de eer te kennen te geven, dat ik mij bezwaard vinde hetzelve door
te zenden, vermits de derde periode eene aperte onwaarheid bevat.
Evenals zulks volgens de wet op elke plaats der Residentie gebeurt, is den Natalsche
Hoofden altoos de gelegenheid gegeven mij hunne belangen voortebrengen en heb
ik dit geensints aan den Civielen gezaghebber overgelaten. Zeer dikwijls zijn de
Natalsche Hoofden met mij in aanraking geweest en nimmer is er iemand, wie ook,
door mij afgewezen.
Het is den Natalsche Hoofden dus zeer wel bekend dat wanneer zij of klagten
hadden of aan de integriteit van den Civielen gezaghebber twijfelden, zij altoos bij
mij gehoor zouden gevonden hebben.
Vooral had ik regt van hen te verwachten om wanneer, zij niet overtuigd geweest
waren van de deugdelijkheid der uitspraak tegen Pamaga, mij dan daarover klagten
zouden zijn ingebragt, daar toch wanneer hun belang dit medebrengt, zij zich wel
weten aan te melden. Onlangs heb ik den Toeankoe Besaar afzonderlijk ontmoet en
heb niets van hem vernomen aangaande die zaak, ofschoon het zijn pligt was mij
daarvan kennis te geven. Ik belet de Hoofden te Natal niet om zich aan zoodanige
autoriteit te wenden, als zij noodig achten en draag UEdG. op hen te kennen te geven
dat het Gouvernement in alle zaken volgens eene strikte regtvaardigheid beslist en
dat zij daarop gerust kunnen vertrouwen.
De Resident
A.L. Weddik.
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[25 februari 1843
Missive van Weddik inzake verantwoordingsstukken]
* 25 februari 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker inzake verantwoordingsstukken.
(Bescheiden 1910, blz. 108)
De gegevens bedoeld sub 1, 2 en 5 betreffen blijkens de data Dekkers voorganger.
De wissel, bedoeld sub 8, zou bij missive van 2 januari, no. 11, door Dekker verzonden
zijn; de tekst van de missiven 1 tot en met 16 is echter niet teruggevonden.
No. 221/2
Aijer Bangie, 25 Februarij 1843.
Aan den controleur der 2e Klasse te Natal.
Ik heb de Eer UEG hiermede te herinneren aan de spoedige inzending van:
1. de beantwoording der aanmerkingen op de kasrekening 2e kwartaal 1842.
2. idem 3 kwartaal 1842.
3. idem op de dezerzijdsche aanmerkingen over December en Januarij ll.
4. Het proces verbaal van verificatie der zoutmaten.
5. Nadere inlichting, omtrent de door U ingediende staat van mutatien der gevangen
2e halfjaar 1842.
6. Bevinding van de lading zout ad 25 Koijangs.
7. Berigt omtrent de te kortkomst van zout door den Juragan Si Kampo uitgeleverd
en
8. De wissel gevraagd bij missive van 15 Januarij ll No. 69/6. Alle deze stukken
hier dringend benoodigd zijnde zoo kunnen geene verontschuldigingen voor
andere bezigheden worden aangenomen.
De Resident
A.L. Weddik.

[26 februari 1843
Antwoord van Godin inzake vrijheidsberoving]
* 26 februari 1843
Controleur Godin te Pitjer Kolling antwoordt Dekker op diens brief van 3 februari,
dat Radja Manaloeheum niet door de hoofden van Angkola maar door de Controleur
aldaar wordt vastgehouden. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 32)

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

147

[27 februari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake gevangenen]
* 27 februari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake gevangenen. (Bescheiden 1910,
blz. 109) De tekst van de genoemde staat is niet bekend.
No. 106.
Bijlagen eene
Natal, 27 februarij 1843.
Resident Aijer Bangie.
Ik heb de Eer UEDGestr. hiernevens aantebieden eenen verbeterden mutatiestaat
van gevangenen over het tweede halfjaar 1842.
De contr 2e kl
D.

[28 februari 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake het zoutpakhuis]
* 28 februari 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake toezicht over het zoutpakhuis.
(Bescheiden 1910, blz. 72) De bijgevoegde kasrekeningen zijn niet teruggevonden.
No. 107.
Bijlagen Geene
Natal, 28 februarij 1843.
Resident Aijer Bangie.
Het is UWEDGestr. bekend dat het toezigt over het pakhuis en den Verkoop van
Zout alhier sedert verscheidene jaren aan den Niasser Si Bidjoe is opgedragen en dat
die maatregel immer nuttig en niet te vermijden geweest is;
Het is mijne taak niet hier te onderzoeken waaruit mijne voorgangers de gelden
tot bezoldiging van genoemden Si Bidjoe hebben kunnen vinden, doch dit is zeker
dat mijne middelen eene maandelijksche betaling van f20. - half Zr niet gedoogen.
Ik heb derhalve, wetende dat er bij de begrooting geene gelden voor bedoeld einde
waren toegestaan, de voormelde f20. - op de staten van Ongeautoriseerde uitgaven
gebragt, doch zie uit de aanmerkingen op mijn kas Rekeningen over December en
Januarij dat gemelde in uitgaafstelling niet kan worden gevalideerd en dat derhalve
telkenmale het saldo mijner kas met f10 Zr en f10 Koper moet worden vermeerderd.
Ik heb niettemin de vrijheid genomen ook over februarij deze f20. - eveneens als
ongeautoriseerde uitgaaf op te brengen.
Ik vertrouw dat UWEDGestrenge beter dan ik zulks kan betoogen, van de
noodwendigheid dezer uitgaaf zult overtuigd wezen en bepaal mij derhalve tot het
eerbiedig verzoek:
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1. te willen goedkeuren dat ik f20. - half Zr 's maands aan den mandoor Si Bidjoe
over de maanden December 1842 en Januarij 1843, heb gebragt op den staat van
kleine ongeautoriseerde Uitgaven, dezelve ter approbatie voor te dragen.
2. mij te autoriseren voor den vervolge op gelijke wijze met de uitbetaling en in
uitgaaf stelling van gemelde som 's maands te continueren.
De Contr
D.

[28 februari 1843
Wissel van Dekker inzake amfioenpacht]
* 28 februari 1843
Wissel van Dekker wegens ontvangen amfioenpacht. (Bescheiden 1910, blz. 148)
Deze wissel werd eerst op 26 Juni in het register geboekt. Zie 3 mei 1843, facsimile
C.
No. 12.
Goed voor f405 koper.
Natal den 28 Februari 1843.
Op zigt gelieve UHEdG. te doen betalen voor dezen mijnen wisselbrief ten bedrage
van vierhonderd en vijf gulden koperen munt ten faveure van den Chinees Tjong
Aijong te Padang of order, zijnde deze som de amfioenpachtpenningen over de maand
Januarij jl. en is deze som door den Chinees Ke Moeda alhier in 's lands kas gestort
en daarbij behoorlijk verantwoord.
Aan den Assistent
Resident te Padang.
De Controleur der 2e klasse
Dekker.

[28 februari 1843
Kwitantie van Dekker inzake amfioenpacht]
* 28 februari 1843
Kwitantie van Dekker wegens ontvangen amfioenpacht. (Bescheiden 1910, blz.
148)
Ontvangen van den Chinees Ke Moeda de somma van vierhonderd en vijf gulden
kopergeld, ter voldoening der pachtpenningen over de maand Januarij 1843.
Natal, 28 Februarij 1843.
De Controleur,
Dekker.
f405. koper.
Hiervoor op 28 Februarij 1843 wissel No. 12 afgegeven.
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[2 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake zoutmeting]
* 2 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake zoutmeting. (Bescheiden 1910,
blz. 75)
No. 110
Bijlagen Geene
Natal, 2 Maart 1843.
Resident Aijer Bangie.
Het factuur Zout groot 25 Koijangs, alhier aangebragt p de praauw Wankang
Kim-hij-aphien gezagvoerder Go Kiangseng is alhier uitgeleverd met 23 Koijangs
en 3 picols, en derhalve met eene minderheid boven de toegestane spillage van 4 ½
picol, waarvan het geldswaardig bedrag van de vrachtrekening des overvaarders is
afgehouden.
Het proces verbaal van uitlevering der gemelde lading kan ik UWEDG als nog niet
aanbieden, dewijl hetzelve nog niet door den gezagvoerder der wankang geteekend
is kunnen worden. Toen het lossen van het Zout, dat met de gebrekkige mij ten dienste
staande hulpmiddelen noodwendig zeer langzaam gegaan was, een einde had genomen
veroorzaakte de tegenwoordigheid van den Kolonel Gouverneur dezer kust, mij
andere bezigheden, welke te weeg bragten dat de Processen verbaal nog niet
geschreven waren. De chinees Go Kiangseng was tegen des zelfs zin met bedoeld
transport belast, en terzake daarvan reeds een geruime tijd zoo te Aijer Bangie als
hier opgehouden; De billijkheid eischte dat ik denzelven zoo spoedig mogelijk zijne
reis liet voortzetten, onder gehoudenis om bij terugkeer van Tappanolie de processen
verbaal te teekenen.
Dat de genoemde Chinees met de uitlevering zooals ik dezelve hierboven opgaf
instemt, blijkt voorloopig daaruit dat hij genoegen heeft genomen in de korting van
f27. - koper voor de boven de toegestane spillage, tekort komende 4 ½ picol.
Zonder van het grievende te gewagen dat er voor mij in gelegen lag door eenen
Inlandschen schrijver van den pakhuismeester te Aijer Bangie te worden
gecontroleerd, zal ik mij bepalen tot het vermelden der maatregelen die mijnerzijds
genomen zijn om van den goeden gang der zaken alhier te doen blijken.
Terstond na het ontvangen van UWEDGestr. missive van den 7 februarij 1843 no.
19, heb ik mij gewend tot den militairen kommandant alhier, met het verzoek om
indien daartoe de
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mogelijkheid bestond, iemand van hoogeren rang dan de tot dusverre
gecommitteerden, bij de ontlossing van zout ten bedoeld einde te despeciëren.
De 1e Luitenant der Genie en Sappeurs Hebert zich alstoen nog hier bevindende
werd door den militairen kommandant daartoe uitgenoodigd en ZEDG nam op mijn
verzoek terstond de taak op zich om ten naauwkeurigste te onderzoeken in hoeverre
alhier ter plaatse de bepalingen voorkomende in Staatsblad 1829 no. 77 werden
nagekomen.
De door ZEDG na ingesteld onderzoek afgelegde verklaring was dat de voorschriften
van genoemd Staatsblad ten opzigte van het inmeten van zout, alhier ten stipste
worden opgevolgd; - Het onverwacht vertrek van genoemden officier heeft hem belet
die verklaring in forma onder presentatie van eede te onderteekenen. Dit zal echter
nog geschieden en zoodra ik dezelve van Singkel zal ontvangen hebben zal ik mij
de Eer geven UWEDG dezelve aantebieden, vertrouwende ik dat dit stuk, indien
overigens de verklaring van den Djoeroetoelias Bayanolla daarmede niet conform
wezen mogt, wel tegen de getuigenis van dien Inlander zal kunnen opwegen.
Ik zoude UWEDGestr reeds eerder hiervan in wetenschap gesteld hebben, doch
mijne ziekte die trouwens nog niet geheel geweken is, heeft mij hierin belet.
De C 2e kl
D.

[3 maart 1843
Weddik vraagt naar inkomsten en uitgaven uit 1840]
* 3 maart 1843
Resident Weddik vraagt Dekker opgave van de inkomsten en uitgaven der afdeling
Natal, over het jaar 1840. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 98)

[3 maart 1843
Weddik zendt acht zilveren knoppen]
* 3 maart 1843
Resident Weddik zendt Dekker acht zilveren knoppen om op de rottan
wandelstokken der inlandse Hoofden te dienen als onderscheidingsteken. Tekst niet
bekend. (Bescheiden 1910, blz. 47)

[4 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake prauwhuur]
* 4 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake prauwhuur voor het lossen van
zout. (Bescheiden 1910, blz. 77)
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No. 111
Bijlagen Geene
Natal, 4 Maart 1843
De op den 18n Februarij aan praauwhuur tot het ontlossen van 25 Koijangs Zout
uit de Wangkang Kim Hy Aphien betaalde f 140, - koper, niet in de termen vallende
om onder de kleine ongeautoriseerde Uitgaven ter goedkeuring te worden
voorgedragen, neem ik de Vrijheid UWEDG omtrent die uitgaaf speciaal te adieren
en UWEDG voortestellen:
te doen goedkeuren de op den 18 februarij JL gedane uitgave van f140. - kopergeld
voor praauwhuur ter ontlossing van 25 Koijangs Zout uit de alstoen hier ter reede
liggende Chinesche Wangkang Kim Hy Aphien gevoerd door Gho Kiang Seng, - en
met dien bodem van Aijer Bangie alhier aangebracht.
De Contr 2e kl.
D.

[4 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake rijst]
* 4 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake rijst. (Bescheiden 1910, blz. 79)
No. 112.
Natal, 4 Maart 1843.
Resident
Daar mijne voorraad Rijst ten einde spoedt, verzoek ik UWEDG beleefdelijk mij
van dat artikel te willen doen voorzien.
De Contr 2e kl
D.

[4 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake verantwoordingsstukken]
* 4 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake verantwoordingsstukken.
(Bescheiden 1910, blz. 109)
De tekst van de genoemde stukken is niet bekend.
No. 113.
Bijl: Eene nota met daarop vermelde
Verantwoording stukken
Natal, 4 Maart 1843
Resident.
Ik heb de Eer UWEDG hiernevens aantebieden de verantwoordingstukken mijner
afdeeling over de afgeloopen maand volgens bijgaande nota.
De C. 2e kl
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[4 maart 1843
Weddik vraagt opzending van kettinggangers]
* 4 maart 1843
Resident Weddik vraagt Dekker opzending van de drie te Natal aanwezige
kettinggangers, terwijl met dezelfde prauw de onafgedane stukken kunnen worden
gezonden. (Bescheiden 1910, blz. 43)

[5 maart 1843
Weddik geeft Dekker machtiging betreffende klerk Hesselink]
* 5 maart 1843
Resident Weddik machtigt Dekker, ingevolge diens verzoek van 25 februari, om
de voor Aijer Bangies bestemde klerk Hesselink op diens doorreis voorlopig te Natal
te doen blijven, tegen een salaris van f 60, - per maand. (Bescheiden 1910, blz. 38)

[6 maart 1843
Missive van Weddik inzake het zoutpakhuis]
* 6 maart 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker inzake toezicht over het zoutpakhuis.
(Bescheiden 1910, blz. 73)
No. 273/61.
Aijer Bangies, den 6e Maart 1843.
Aan den Controleur der 2e klasse te Natal.
Met referte tot het voorkomende bij Uwe missive van den 28 februarij ll No. 107,
heb ik de eer UEdG te kennen te geven dat ik mij bezwaard acht om van 's lands
wege, eene bezoldiging aan den niasser Sie Bidjoe, in het Zoutverkooppakhuis
werkzaam, te valideren.
Aan UEdG. is voor de bemoeijenis van het zoutdebiet en de daaraan verbonden
kleine uitgaven toegestaan, 10 cents recognitie voor elke verkocht wordende picol
hetwelk door elkander gerekend tot f20: - f30: - 's maands beloopt.
Afgescheiden hiervan zijn ter uwer beschikking gebleven 3 niasser pandelingen,
waarvan welligt in deze partij kan worden getrokken terwijl het verder voorkomt,
dat bij eenig overleg Uwe bezigheden het zeer wel toelaten dat ten deze het noodige
toezigt gehouden, althans voor de rigtige behandeling der zaak worde gewaakt.
Naar aanleiding hiervan, moet ik u verzoeken, om de plaats gehad hebbende
uitgaven overeenkomstig de nota's van aanmerkingen over December en Januarij ll
weder bij kas intenemen en voortaan te dezer zake geene uitgaven voor 's lands
rekening te doen.
De Resident
A.L. Weddik.
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[7 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake verzoekschrift]
* 7 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake verzoekschrift. (Bescheiden 1910,
blz. 35) S.S.: Soetan Salim.
No. 114.
Bijlagen Geene.
Natal, 7 Maart 1843.
Resident.
In gedeeltelijke beantwoording van UWEDG. missive van den 25 Februarij JL heb
ik de Eer UWEDG kennis te geven dat ik aan den daarin vervatten last heb voldaan
door de hoofden alhier opmerkzaam te maken op het ten onregte aangevoerde in hun
verzoekschrift aan den Kolonel, Civiel en militair Gouverneur dezer kust, en hen
tevens te kennen te geven dat het Gouvernement in alle zaken volgens eene strikte
regtvaardigheid beslist waarop Zij dan ook gerust kunnen vertrouwen.
Niettemin hebben zij, ofschoon het door mij gezegde toestemmend aanhoorende,
iemand naar Padang gezonden om dáár namens allen een' (ik vooronderstel:
mondelings-) verzoek om indien zulks geschieden konde S.S. herwaarts te doen
terugkeeren, voortedragen.
De C 2e kl.

[7 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake Inkomende en Uitgaande
rechten]
* 7 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake Inkomende en Uitgaande Rechten.
(Bescheiden 1910, blz. 104)
No. 115.
Bijlagen Geene
Natal, 7 Maart 1843.
Resident.
Ik heb de Eer ingevolge UWEDG last UWEDG. kennis te geven van de data van
ontvangst van diverse stukken het Departement der Inkomende en Uitgaande Regten
betreffende als:
dat onder geleide van UWEDG Apostill 21 Dec 1842 no. 1364/24 op den 4 Januarij
1843.
dat als boven Apostil 25 Januarij 1843 107/24 op den 29 Januarij daaraanvolgende
dat als boven apostil 19 februarij 1843 198/24 op den 25 februarij daaraanvolgende
dat als boven apostil 27 februarij 1843 232/24 op den 5 Maart 1843.
De Contr 2e kl.
D.
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[7 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake zoutvervoer]
* 7 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake zoutvervoer. (Bescheiden 1910,
blz. 66)
116.
Natal, 7 Maart 1843.
Resident.
In antwoord op UWEDG missive van 6 Januarij JL no 32/6, heb ik de eer UWEDG
medetedeelen dat het mij alsnu onmogelijk is, het juiste getal zakken op te geven,
waarmede de lading Zout door Si Kampo alhier aangevoerd is uitgeleverd.
Sedert is het getal zakken van de latere aanvoeren altijd bij de bevindingen
genoteerd, zullende zulks in den vervolge ook immer plaats vinden.
De Contr 2e kl D.

[7 maart 1843
Missive van Dekker aan Agent NHM. te Padang inzake een wissel]
* 7 maart 1843
Missive van Dekker aan de Agent van de Ned. Handel-Maatschappij te Padang,
in antwoord op diens brief van 23 december 1842. (Bescheiden 1910, blz. 97)
Ao Po: anno passato, in het afgelopen jaar.
No. 117
Bijlagen Geene
Natal, 7 Maart 1843
Agent van de Factorij N.H.M. Padang.
Ik heb de Eer den ontvangst te erkennen van UWED missive van 23 December Ao
Po welken ik door verschillende omstandigheden niet eerder heb kunnen
beantwoorden, noch aan de daarin vervatte uitnoodiging voldoen.
UWEDG verzocht mij alsnog aan den Asst. Residt. van padang advies toe te zenden
van een wissel ad f2000. - koper welke door mijnen voorganger ten behoeve van
UWEDGestr. opgenoemde kas is afgegeven.
Ik zoek in het register van afgegeven wissels op Padang te vergeefs naar de
vermelding van bovengenoemde Traite.
Ik vind echter onder het door UWEDG opgegeven no. 23, dat op den 7 September
door den chinees Lie He ten behoeve van Li Pie alhier in 's lands kas is gestort een
bedrag van f2000. - kopergeld waarvoor eenen wissel op Padang is afgegeven, welke
bij missive van mijnen voorganger in dato 7 Sept. 1842 no. 352
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aan den Assistent Resident van Padang is geadviseerd. Daar het nu wel mogelijk is
dat gemelde wissel door Lie Pie aan UWEDG order is geendosseerd, vooronderstel
ik dat dit de bedoelde wissel wezen zal, weshalve ik UWEDG hiernevens eene missive
voor den Assist Resident van Padang doe geworden, houdende duplicaat van de
bovengemelde adviesbrief.
Mogt nu echter mijn vooronderstelling onjuist zijn en de wissel aan de order van
Lie Pie niet de traite in kwestie wezen, verzoek ik UWEDG beleefdelijk nevensgaande
duplicaat adviesbrief te vernietigen, en mij in deze zaak verder in te lichten opdat ik
dien aangaande nadere nasporingen kunne in het werk stellen.
De C. 2e kl D.

[7 maart 1843
Missive van Dekker aan Ass.-Res. van Padang inzake een wissel]
* 7 maart 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Padang inzake een wissel.
(Bescheiden 1910, blz. 98)
No. 118
Bijlagen Een duplicaat adviesbrief 7 Septr. 1842 no. 352.
Natal, 7 Maart 1843
Ass: Resident van Padang.
Op verzoek van den agent van de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij
à costi, heb ik de eer UWEDG aantebieden afschrift eener door mijnen voorganger
aan UWEDG geschrevene missive, waaraan ik de vrijheid neme mij te refereren.
De C 2e kl
D.

[8 maart 1843
Missive van Weddik inzake kasrekening over februari]
* 8 maart 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker inzake de kasrekening over februari.
(Bescheiden 1910, blz. 114; ook blz. 132)
Anachoda: scheepskapitein. Dammer: hars.
De recognitie, genoemd in punt 9, betreft verkocht zout.
Aan den Controleur 2e klasse te Natal.
Nota van aanmerkingen op de kasrekening van den
Controleur 2e klasse te Natal, over de maand Februarij ll.
1. Dat bij de kwitantie voor het aan Anachoda Langkap, betaalde vrachtgeld ad
f24 koper, voor den overvoer van 3 koijangs
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

zout van Aijer Bangies naar Natal een exemplaar van het factuur en bevinding
behoort te worden gevoegd, met verzoek beide alsnog in te zenden.
Dat bij de kwitantie voor het betaalde vrachtgeld, voor den overvoer van een
europeeschen en een inlandschen militair van Aijer Bangies naar Natal, behoort
te worden gevoegd, een bewijs van den militairen kommandant, dat die militairen
behoorlijk zijn overgevoerd; wordende dit stuk alsnog tegemoet gezien.
Dat de handteekening van den Mandhelinger Siemasoman, voor den ontvangst
van een wissel groot f500 koper, niet is bekrachtigd; met verzoek zulks alsnog
te doen geschieden, wordende te dien einde de wissel hierneven gevoegd.
Dat de handteekening van de Mandhelinger Siemanompak voor den ontvangst
eener wissel groot f500 koper door den kashouder is bekrachtigd, met verzoek
zulks voortaan in den geest van het bepaalde bij No. 75, staatsblad 1829, door
onpartijdige personen te doen geschieden.
Dat voor het transport van zout naar Mandheling bij de koeliebon ddo. 7
Februarij ll. groot f 216 een conducteur is opgebragt met f1 per etappe, kunnende
echter slechts 50 cents worden gevalideerd; zoodat het montant met f4 is
vermeerderd.
Hetzelfde is van toepassing op de koeliebon voor het transport van geld naar
Mandheling.
Dat bij Gouvernements besluit van den 9 September 1841 No: 2, voor den inhuur
van een prauw kollek ladende een koijang, naar de reede en terug f3 wordt
gevalideerd, zoodat voor de lossing van de 25 koijangs zout van hier overgevoerd
slechts f75 kan worden in uitgaaf geleden, zijnde het meerder betaalde f65
geroijeerd.
Dat met referte tot dezerzijdsche missive van den 6 dezer No: 273/61 de
bezoldiging aan Sie Biedjoe ad f20½ zilver niet kan worden gevalideerd, met
verzoek de uitgaven dienaangaande weder in te nemen.
Dat voor de genoten 10 cents recognitie per picol, eene kwitantie moet worden
overgelegd, met verzoek dit stuk alsnog in te zenden.
Dat verzocht wordt eene specificatie in te zenden van de inkoop van emballage,
waarvoor f17 in uitgaaf wordt gesteld.
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11. Dat evenzoo eene specificatie noodig is van de ingekochte dammer enz:
waarvoor f21.13 wordt uitgegeven.
12. Dat niet kan worden gevalideerd de som van f31.83 koper betaald voor reparatie
van de controleurswoning, zonder dat de autorisatie daartoe wordt aangewezen,
zijnde inmiddels dit bedrag geroijeerd.
Hieromtrent wordt nog opgemerkt dat uitgaven voor het bouwdepartement, niet
bij den 3 maandstaat kunnen worden verhandeld.
13. Dat alsnog wordt ingewacht de ophouding van betaling van den Controleur 2e
klasse Douwes Dekker, reeds gevraagd bij § 4 der aanmerkingen over December
ll.
14. Dat inlichting wordt gevraagd, met welke vaartuigen zijn overgevoerd de 4
militairen voor dewelke telkens f3 voor debarkeering wordt opgebracht.
Aijer Bangies, den 8n Maart 1843.
De Resident.
A.L. Weddik.

[8 maart 1843
Weddik vraagt opzending rapport zoutmeting]
* 8 maart 1843
Resident Weddik vraagt Dekker, in antwoord op diens brief van 2 maart, opzending
van het rapport van Luitenant Hébert. (Bescheiden 1910, blz. blz. 76)

[8 maart 1843
Missive van Weddik inzake prauwhuur]
* 8 maart 1843
Resident Weddik verwijst Dekker, in antwoord op diens brief van 4 maart inzake
prauwhuur, naar de Nota van aanmerkingen, eveneens gedateerd 8 maart. Zie
daarvan punt 7. (Bescheiden 1910, blz. 77)

[9 maart 1843
Weddik zal Dekker rijst zenden]
* 9 maart 1843
Resident Weddik antwoordt Dekker, op diens verzoek van 4 maart om rijst, dat
8000 pond van Padang zal worden verzonden, terwijl er zo spoedig mogelijk 1200
pond uit Aijer Bangies wordt verstuurd. (Bescheiden 1910, blz. 79)
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[9 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake inkomsten en uitgaven 1840]
* 9 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake inkomsten en uitgaven te Natal
over 1840; antwoord op diens schrijven van 3 maart. Van de bijlagen - in totaal 16
folio-pagina's - is enkel de navolgende Recapitulatie bekend. (Bescheiden 1910, blz.
98-99)
No. 121.
Bijlagen drie staten
Natal 9 maart 1843
Resident
De opgaven verlangd bij UWEDG miss: 3 maart JL. no. 259/2 gaan hiernevens.
In het onderstaande overzicht is het bovenste cijfer in tabel 2 een verbetering uit
de schrijf- of drukfout: f 1646.47

Recapitulatie op de Inkomsten en Uitgaven in de Afdeeling Natal
(Residentie Aijer Bangie) in het 1e Semr 1840.
Inkomsten
Hoofden der
begrooting.
Inkomende en
Uitgaande Regten
5% additioneel

Bedrag.
Zilver.
f 1797.39

Koper.

89.85

Brievenposterij

Totaal.
f 1797.39
89.85

f 21.95

21.95

3.85

158.98

Klein zegel
Rekening

1.20

1.20

Zoutrekening

5280.-

5280.-

Kosten op het Zout
(contrapost)

12.-

12.-

Civiele Gebouwen
(contrapost)

49.60

49.60

Diverse Debiteuren 1696.15½
en Crediteuren

1429.02

3125.17½

Militaire
Regularisatie

2237.94

2837.94

Collaterale
Successie

155.13

600.-
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Departement van
Oorlog

7.57

7.57

Mutatiën van
gelden (wissels)

1100.-

14317.88

15417.88

Im. Im.
(verzendingen)

13025.85

40150.-

53175.85

Civiele pensioenen 13.26

26.54

39.80

Civiel Weduwen en 33.83
Weezenfonds

67.67

101.50

Lands Drukkerij

20.-

20.-

_____

_____

_____

f 18511.46½

f63625.22

f 82136.68½

32816.55

36682.48

_____

_____

_____

f 22377.39½

f96441.77

f118819.16½

64773.33

79202.75½

_____

_____

_____

f 7947.97

f31668.44

f 39616.41

Totaal der
Inkomsten

Bijgeteld het batig 3865.93
saldo op 1o Januarij

Afgetrokken het
14429.42½
totaal der Uitgaven
Geeft een batig
verschil van

Uitgaven
Hoofden der
Begrooting.

Bedrag.

Zilver.
Algemeen Bestuur f 823.33

Koper.
f 1646.67

Totaal.
f 2470.-

Diverse Uitgaven
voor policie

372.-

552.-

Gevangenen,
Kettinggangers en
bannelingen

352.18

352.18

Verschillende
Inrigtingen

213.04

213.04

Beheer van 's Lands
Geldkassen

1971.50

1971.50

Beheer van 's Lands 39.96
Pakhuizen

80.04

120.-

Kosten op het Zout

1487.40

1487.40

180.-
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Inlandsche
Pensioenen

306.66

Schadeloosstelling 280.van Inlandsche
Vorsten etc.

613.34

920.-

560.-

840.-

Buitengewone
Uitgaven en
Onvoorziene
tegenspoeden

425.85

Mutatiën van geld
(Wissels)

1818.62½

25261.76

27080.38½

Im. Im.
(Verzendingen)

8100.-

25275.-

33375.-

Militaire
regularisatiën

2155.-

5515.90

7670.90

1424.50

1724.50

_____

_____

f64773.33

f79202.75½

Diverse Debiteuren 300.en Crediteuren
_____
Totaal der Uitgaven f14429.42½

425.85

hetwelk overeenkomt met het saldo volgens Kasmemoriaal onder Ultimo Junij
1840.
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[10 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake kettinggangers]
* 10 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake kettinggangers. (Bescheiden
1910, blz. 44) Het woord ‘strekke’ is een verbetering uit de schrijf- of drukfout
‘strekken’.
No. 122.
Bijlagen geene
Natal, 10 maart 1843
Resident van A. Bangie.
Ik neem de gelegenheid waar dat de Civiele schoener Doris zich hier bevindt om
door middel van dien bodem kosteloos te voldoen aan de aanschrijving vervat in
UWEDG missive van den 4 Maart JL no 257/34 en dat diensvolgens deze ten geleide
strekke van de 3 alhier aanwezige kettinggangers met name: Wangsa Nieman, Soero
Leksono en Todereno Somento - onder bekendstelling dat die personen alhier zijn
gevoed tot en met den dag van heden, en dat hunne onderstand t/m Ulto febr. JL is
uitbetaald.
De Contr.
D.

[10 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake herstel na ziekte]
* 10 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake herstel van ziekte. (Bescheiden
1910, blz. 39)
Zoals uit de tekst van dit schrijven blijkt, had Dekker op deze datum de brief van
Resident Weddik, dd. 5 maart, nog niet ontvangen; de in die brief genoemde klerk
Hesselink was op zijn doorreis trouwens nog niet te Natal gearriveerd.
No. 123.
Bijlagen. Geene.
Natal, 10 Maart 1843.
Resident A.B.
Daar mijne ongesteldheid geweken is en ik mij wederom geheel wel bevind, neem
ik beleefdelijk de vrijheid UWED te verzoeken mijne missive van den 25 februarij
JL No 105, waarin ik verzocht om mij iemand toetevoegen ter assistentie in de
werkzaamheden, als vervallen te beschouwen.
De C. 2e kl.
D.
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[10 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake gewenst ontslag van een
datoe]
* 10 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake gewenst ontslag van een datoe.
(Bescheiden 1910, blz. 44)
No. 124.
Bijlagen geene
Natal, 10 Maart 1843
Resident Aijer Bangie.
Reeds meermalen heeft de Datoe Si njaropandjang door met zijne betrekking
strijdige handelingen zich berispingen zoo van de Rappat als van mij zelven op den
hals gehaald, en over het algemeen is die persoon bij zijne medehoofden en bij de
bevolking in minachting.
Een onlangs alhier plaats gehad hebbend voorval, waarbij men met eenigen grond
vermeent dat hij goederen, welke hem niet toebehoorden op eene slinksche wijze
heeft achtergehouden en verborgen, gevoegd bij den algemeenen slechten dunk
nopens zijne persoon, doen mij eerstdaags in den rappat een voorstel te gemoet zien
om denzelven van zijn post te ontzetten.
Ook ik houd genoemden Datoe voor zijne betrekking ongeschikt; minder ter zake
van het geen hem wordt aangewreven, - het welk trouwens strikt genomen niet
bewezen is - als wel om de bovengemelde ongunstige opinie van het algemeen
omtrent denzelven, dewelke hem alle invloed op zijn onderhoorigen heeft doen
verliezen.
Naar aanleiding van een en ander neem ik de vrijheid UWEDG te verzoeken mij
wel te willen inlichten nopens de vraag: of de natalsche Rappat tot het ontslaan en
benoemen van Datoe's competent is.
De C 2e kl
D.

[10 maart 1843
Weddik geeft opdracht betreffende kapitein Langkap]
* 10 maart 1843
Resident Weddik geeft Dekker opdracht de Nachoda (= kapitein) Langkap aan te
zeggen, spoedig naar Aijer Bangies terug te keren. (Bescheiden 1910, blz. 55) Hij
schrijft voorts:
De bovenlanden mijne tegenwoordigheid vereischende kan ik nog niet bepalen
wanneer ik de zaken te Natal kan komen afdoen en verzoek UEG. de zaken met
Lingabaja op den bestaanden voet gaande te houden, terwijl het onbelangrijke geschil
wegens den Toeankoe van Batahan nader kan beeindigd worden.
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[11 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake zoutmaten]
* 11 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake verificatie van zoutmaten.
(Bescheiden 1910, blz. 80)
Ao Po: anno passato, het vorige jaar.
No. 125
Bijlagen geene
Natal, 11 Maart 1843.
Resident AB.
Ten einde het proces verbaal van verificatie der Zoutmaten geheel volgens UWEDG
verlangen uitgedrukt in de missive van UWEDG van den 7 Januarij JL no. 25/61 te
kunnen inrigten, neem ik de vrijheid UWEDG om een model daarvan te verzoeken,
zijnde de legger van het door mijn voorganger in dato 25 Augustus Ao Po verzondene,
niet in het archief alhier, aanwezig.
De C. 2e kl
D.

[12 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake vagebondage]
* 12 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake vagebondage; antwoord op diens
brief van 22 februari. Bij vergissing is in de brief het jaartal opgenomen in plaats
van het nummer. (Bescheiden 1910, blz. 46)
No. 126
Bijlagen Geene
Natal, 12 Maart 1843
Resident AB.
Ter beantwoording van UWEDG missive van den 22 februarij JL no. 1843 heb ik
de eer UWEDG te kennen te geven dat in deze afdeeling gedurende de laatst verloopene
twee jaren geene personen ter zake van vagebondage geapprehendeerd zijn, als ook
dat geen personen, elders gecondemneerd herwaarts zijn gezonden, om alhier hunnen
straftijd uittedienen.
De C. 2e kl
D.

[12 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake vagebondage betreffende
klerk Hesselink]
* 12 maart 1843
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Resident Weddik antwoordt Dekker, op diens brief van 10 maart, nr. 123, dat de
klerk Hesselink zonder oponthoud te Natal naar Aijer Bangies moet reizen. Tekst
niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 39)
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[12 maart 1843
Missive van Weddik inzake ontslag van een datoe]
* 12 maart 1843
Resident Weddik antwoordt Dekker, op diens brief van 10 maart, nr. 124:
‘dat de rappat te Natal, competent is in de benoeming en het ontslag van de leden
derzelve, mits dat openbaar, volledig en overtuigend blijke dat haar uitspraak rigtig
is; behoorende in geval van twijfel, de zaak aan mij blootgelegd te worden, ter nadere
beschikking.’ (Bescheiden 1910, blz. 45)

[13 maart 1843
Missive van Dekker van Weddik inzake scheepspapieren]
* 13 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake scheepspapieren. (Bescheiden
1910, blz. 46)
De in de brief vermelde stukken zijn niet teruggevonden. Het woord ‘zijnde’ is een
verbetering uit de schrijf- of drukfout ‘zoude’
No. 127
Bijlagen diverse
Natal, 13 Maart 1843.
Resident A Bangie
Ik heb de Eer UWEDG onder terugzending der mij bij UWEDG appostillaire
dispositien respectievelijk van den 21 Januarij en 19 februarij JL nos 100/24 en
196/24 gezondene stukken, en in gelijktijdige voldoening aan den inhoud derzelve,
de twee daarbij verlangde Certificaten aan te bieden, zijnde overigens van het in
genoemde stukken vermelde, dezerzijds de vereischte nota genomen.
Het is mij niet bewust dat den Chinezen Tjoe ling Siang en Loë Ehe immer eenig
bewijsstuk is geweigerd geworden; doch al ware zulks het geval, dan nog zoude eene
dergelijke misslag (het volslagen gebrek aan personeel hier ter plaatse in aanmerking
genomen) mij niet de minste verwondering baren; niet iederen gezagvoerder toch
van vertrekkende vaartuigen, die ten mijnen kantore de benoodigde scheepspapieren
afhalen kan ik zelve te woord staan, en ligtelijk wordt eene geheel buiten mijn weten
gedane weigering tot het afgeven van een of ander door den betrokkene geheel ten
onregte aan mij toegeschreven.
Ik heb ter voorkoming van dergelijke omissien voor den vervolge het noodige
gedaan.
De C. 2e kl
D.
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[13 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake verantwoordingsstukken]
* 13 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake verantwoordingsstukken.
(Bescheiden 1910, blz. 109)
De bedoelde stukken, grotendeels de werkzaamheden van Dekkers voorganger
betreffende, zijn niet teruggevonden.
No. 128
Bijlagen diverse
Natal, 13 Maart 1843
Resident A Bangie.
Ik heb de Eer UWEDG hiernevens aantebieden verschillende beantwoordingen op
aanmerkingen de administratie dezer afdeling betreffende; als:
Op de kasverantwoording over October.
als boven over November.
Op de Zoutpakhuis verantwoording 2e kwart.
Op de Pakhuis idem over als boven.
Op de verantwoording der Inkomende en Uitgaande regten over als boven.
De Contr 2e kl
D.

[15 maart 1843
Dekker vraagt Weddik instructies betreffende Hesselink]
* 15 maart 1843
Dekker, kennelijk in het bezit van de missive dd. 5 maart maar nog niet van die
dd. 12 maart, vraagt Resident Weddik nadere instructies betreffende de klerk
Hesselink, wanneer deze te Natal gearriveerd zal zijn. De tekst van deze,
waarschijnlijk uitvoerige brief no. 129, is niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 39.
De datering aldaar: 16 maart, moet onjuist zijn.)

[15 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake zilveren knoppen]
* 15 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake zilveren knoppen; antwoord op
diens schrijven van 3 maart. (Bescheiden 1910, blz. 47)
No. 130.
Bijlagen Reçu in 3o
Natal, 15 Maart 1843.
Resident Aijer Bangie.
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Ik heb de eer UWEDG te berigten dat met de 8 rotting knoppen, waarvoor UWEDG
hiernevens Reçu in 3o wordt aangeboden, overeenkomstig UWEDG verlangen zal
worden gehandeld.
De C 2e kl
D.
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[15 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake prauwhuur]
* 15 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake prauwhuur.
(Bescheiden 1910, blz. 77)
Volgens Gouvernementsbesluit van 9 september 1841 no. 2 mocht voor prauwhuur
van 1 koijang naar de rede en terug ten hoogste f 3. - worden berekend.
No. 131.
Bijlagen Geene
Natal, 15 Maart 1843.
Resident Aijer Bangie.
Ter beantwoording van UWEDG: missive van den 8 dezer no. 277/61, heb ik de
Eer te dienen dat hoewel bij Gouvernements besluit van den 9 Septr. 1841 no. 2
bepaald is dat voor eene togt naar de reede voor een praauw kollek ladende 1 koijang
slechts f3 zoude kunnen worden gevalideerd, dit besluit op de onderhavige zaak niet
van algeheele toepassing is.
De Wangkang Kim hy Aphien grooter zijnde dan de vaartuigen welke hier
gewoonlijk de reede aandoen, konde zich niet zoo nabij de monding der rivier eene
legplaats kiezen, als met kleinere vaartuigen het geval is; De eigenaars van de twee
hier aanwezige praauwen kollek waren geenzins genegen om voor de gewone vracht
van f3 eene lading zout te halen uit een vaartuig dat zeer nabij Oedjong Kara Kara
lag.
Ik geloof geen regt te hebben de eigenaars van de praauwen kollek in de vrije
beschikking over hun eigendom te kort te doen en hen tot gedwongen dienst te
constringeren, en moest dus door hoogere betaling hun den voorslag aannemelijk
maken om het zout uit meermelde Wangkang te lossen. Sterke branding maakte de
praauwvoerders tevens huiverig voor de risico dat het zout konde nat worden en voor
de daaruit van hen te vorderen vergoeding.
Een en ander zal hoop ik voldoende wezen UWEDG van de noodwendigheid der
meerdere uitgaven te dezer zake te overtuigen. Ik neem diensvolgens de vrijheid
UWEDG nogmaals te verzoeken wel te willen goedkeuren de meerdere uitgave van
f65 koper voor het lossen van 25 koijangs zout uit de Wangkang Kim Hy Aphien
gezagvoerder Lim Kiang Seng.
De C. 2e kl
D.
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[16 maart 1843
Missive van Dekker aan Ass.-Res. van Tapanoeli betreffende
onderhorigen]
* 16 maart 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Tapanoelie inzake weggelopen
onderhorigen. (Bescheiden 1910, blz. 47)
Orang beroetang: schuldenaar, pandeling.
Boedak: slaaf.
No. 132.
Bijlagen. Geene
Natal, 16 Maart 1843.
Assist Resident van Tappanolie.
Een mijner hoofden met name Datoe Soetan Panghoeloe heeft zich bij mij beklaagd
dat twee zijner lieden genaamd Si Toendoe en Si Pawie, respectievelijk orang
beroetang en boedak van denzelven reeds sedert een jaar zich van hem hebben
verwijderd en volgens rapporten zich op Pontjang bevinden.
Ik verzoek UWEDG beleefdelijk daaromtrent een onderzoek te willen doen in het
werk stellen, en mij van den afloop daarvan wel eenig berigt te willen doen toekomen,
zonder echter nog de bedoelde Inlanders herwaarts op te zenden, daar ik mij eerst
verzekeren wil of Datoe Soetan Panghoeloe genegen is de transportkosten te betalen,
waaromtrent hij zich nog niet verklaard heeft.
De C. 2e kl.
D.

[16 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake pepertuinen]
* 16 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake pepertuinen. (Bescheiden 1910,
blz. 49)
Het is op deze tocht, dat Dekker vergezeld werd door Si Oepi Keteh en haar vader.
No. 133.
Bijlagen Geene.
Natal, 16 Maart 1843.
Resident Aijer Bangie
Ik heb nota genomen van - en voor zoo veel mogelijk gevolg gegeven aan den
Inhoud van UWEDG. missive van 14 februarij JL no. 180/40.
Ik verzoek beleefdelijk eene meer omstandige beantwoording dier missive te
mogen uitstellen tot na mijne terugkomst van de pepertuinen, werwaarts ik mij heden
begeef.
De Contr. 2e kl
D.
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[16 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake toezicht zoutpakhuis]
* 16 maart 1843
Dekker antwoordt Resident Weddik op diens brief van 6 maart, inzake het toezicht
op het zoutpakhuis. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 74)

[16 maart 1843
Weddik zendt model proces-verbaal inzake zoutmaten]
* 16 maart 1843
Resident Weddik zendt Dekker het op 11 maart gevraagde model proces verbaal
voor de verificatie der zoutmaten. Tekst niet bekend.
(Bescheiden, 1910, blz. 80)

[17 maart 1843
Weddik zendt rijst]
* 17 maart 1843
Resident Weddik zendt Dekker, overeenkomstig de brief van 9 maart, 1200 pond
rijst. (Bescheiden 1910, blz. 79)

[18 maart 1843
Rapport van Michiels aan de G.-G. betreffende Si Pamaga]
* 18 maart 1843
Rapport van Michiels aan de Gouverneur-Generaal betreffende de zaak-Si Pamaga.
(Bescheiden 1910, blz. 310)
De vermelde paragraaf 4 van artikel 6 luidde als volgt: ‘4o om misdrijven, gepleegd
tegen het Gouvernement, als opstand, weerspannigheid, het vermoorden of
mishandelen van Gouvernementsambtenaren of krijgslieden, het berooven van zijne
eigendommen, alsmede diergelijke misdrijven, gepleegd aan personen onder 's
Gouvernements bescherming staande, voor den Raad van Justitie te Padang te
vervolgen en te doen straffen.’
Het vermelde artikel 66 luidde als volgt: ‘Ingevalle van regterlijke vervolgingen
ter zake van misdrijven, gepleegd door personen, aan de regtsmagt van den Raad
van Justitie onderworpen, zullen de stukken tot de zaak betrekkelijk, onmiddellijk
gezonden worden aan den gouverneur ter Westkust van Sumatra, die, indien zich
geene redenen tegen de geregtelijke vervolging van hem voordoen, dezelve zal doen
stellen in handen van den fiskaal, om zijn ambt en pligt te betrachten; doch, wanneer
bijzondere omstandigheden geene vervolgingen gedoogen, de gemelde stukken den
Gouverneur-Generaal zal aanbieden, met verzoek om daaromtrent te beslissen.’
Van de twaalf bijlagen zijn enkel de drie processen-verbaal dd. 14-15 februari
1843 bekend.
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No. 486.
Diverse bijlagen.
Padang, den 18n Maart 1843.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal over Nederlandsch Indie te
Batavia.
Onder geleide zijner missive van den 28 September 1842 No 1052/9, werdt mij door
den resident van Aijer Bangies toegezonden een vonnis, geslagen door den rappat
te Natal, tegen den mandhelinger Pamaga, waarbij deze gecondemmeerd wordt tot
geeseling, brandmerk en levenslange ballingschap, wegens poging tot moord tegen
den Toeankoe Bazaar van Natal, op den 2 Februarij 1842, welk vonnis, volgens
daarop gehouden aanteekening, op den 13 September 1842 was ten uitvoer gelegd
voor zoo verre geeseling en brandmerk betrof, terwijl de gecondemneerde ter zelfder
gelegenheid naar Padang werd opgezonden opdat door mij wijders de plaats van
ballingschap zou worden aangewezen.
Bij het kennis nemen dezer stukken, kwam het mij opvallend voor, in de eerste
plaats, dat door den Controleur en den rappat te Natal niet was geattendeerd op de
voor beiden bestaande instructie, volgens welke criminele zaken, die overeenkomstig
art: 99 van het reglement op de administratie der politie, Staatsblad 1849 No. 20,
van de kennisneming der landraden zijn uitgesloten slechts van de zijde van
eerstgemelde een voorloopig onderzoek gedogen en wijders, na voorafgaande
machtiging van de hoogste autoriteit ter kust, voor den grooten landraad te Padang
moeten worden geinstrueerd en afgedaan: nog daargelaten, dat naar luid van de
considerans van het vonnis zelve, het feit van poging tot moord in direct verband
stond tot de vooronderstelde onlusten in Mandheling, waarover door mij aan Uwe
Excellentie is gerapporteerd bij mijne missives van den 8 Augustus 1842 No 1448
en 1449.
Buiten die redenen, welke beide de incompetentie van regtbank daarstelden, bragt
het relaas der zaak, zoo als die in het zelfde vonnis voorkomt, mede, dat de aanklager
(Toeankoe Bazaar) eenigste ooggetuige was geweest van het feit van poging tot
moord op hem zelve gepleegd, berustende het verder bewijs alleen op eene confessie
van den beklaagde, zonder dat uit de stuk-
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ken kan worden ontwaard hoedanig die confessie te weeg was gebragt, terwijl
eindelijk de zelfde Toeankoe Bazaar ook als regter het vonnis had onderteekend.
Ik vermeende in het boven aangehaalde voldoende redenen te vinden, om eene
herziening der geheele zaak wenschelijk te achten en belastte den assistent resident
en magistraat van Padang, om te trachten, door een nieuw onderzoek bij den beklaagde
zelve meer licht over dezelve te verspreiden. Het resultaat geleidde echter slechts tot
nog meer verwarde denkbeelden en gissingen; hebbende Pamaga daarbij alleen
uitdrukkelijk verklaard, nimmer eenig voornemen gehad te hebben tot kwaad doen
en dat de hem in den mond gelegde confessie door pijnigingen was afgeperst
geworden; terwijl in het algemeen het gedrag en de gesprek van dien beklaagden het
vermoeden van zinsverbijstering deed ontstaan.
De afgetreden controleur van Natal, Van Meerten, zich op dat oogenblik te Padang
aanwezig bevindende, werdt gehoord op zijn in strijd met de speciale instructie voor
den gezagvoerder ter gemelde plaats gehouden gedrag met betrekking tot de
incompetentie van den rappat te Natal, om in dergelijke criminele zaken te oordeelen,
en zijne eigene bevoegdheid, om het door die incompetente regtbank geslagen vonnis
ten uitvoer te laten leggen; waarop door hem schriftelijk wierdt gediend, op het eerste
punt, dat de instructie voor den civielen gezaghebber van Natal, gearresteerd door
den resident ter dezer kust op den 10 Julij 1829 in het archief dier plaats niet meer
aanwezig was, als zijnde met het geheele archief der noordelijke afdeeling naar de
nieuwe hoofdplaats Aijer Bangies verzonden, tijdens het formeren dier residentie in
den jare 1838 en dat hij alzoo vermeend had, bij het toelaten der handelingen van
den rappat zelfs te hebben gehandeld in den geest der gouvernements dispositien,
waarbij aan de inlandsche volkeren van Sumatra het bezit was toegekend van vrije
politieke en huishoudelijke regten en dat hij ten overvloede niet tot de executie van
het vonnis was toegetreden dan op bekomen schriftelijke magtiging van den resident
van Aijer Bangies.
Alvorens verder te gaan, zij het mij veroorloofd, nog een blik te werpen op het
eenigste stuk van procedure, in de zaak van Pa-
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maga aanwezig: ik meen het vonnis zelve tegen hem geslagen. Ik zie daarin dat de
beklaagde in de avond van den 2 Februarij 1842 zich ten huize zou bevonden hebben
van den Toeankoe Bazaar van Natal, gemengd onder het wachtvolk; dat, bij het
intreden van gemelden Toeankoe Bazaar, hij dezen te gemoet was gegaan en hem
de hand zou hebben gegeven op eene wijze, waarop gewoonlijk eerbewijzen van
inlanders aan hunne meerderen plaats vinden; dat de Toeankoe hem, om hem beter
te aanschouwen, naar het licht had geleid en eenige vragen gedaan; dat hij, Toeankoe,
zich daarna binnen 's kamers had begeven, maar, door de antwoorden van den
beklaagden niet gerust gesteld, aan eenigen van het aanwezig volk den last had
gegeven, te trachten Pamaga te ontwapenen; dat deze zich echter tegen die
behandeling zou hebben verzet en met het trekken van zijn sewa (soort van dolk) al
het aanwezig volk op de vlugt had gejaagd (hetwelk bij de constructie der maleische
huizen, moet verstaan worden, naar beneden te zijn gegaan) dat hij daarna den
Toeankoe Bazaar, welke zich op het geraas in de opening van het binnenvertrek
vertoonde, met het zelfde wapen had aangevallen, die echter het geluk had, den hem
toegedachten steek met de hand afteweren, na welke vruchtelooze poging (door den
Toeankoe alleen gezien) de beklaagde ook de vlugt nam. Wanneer ik nu wijders
vinde - alles in het zelfde geschrift - dat deze tot de bekentenis zoude zijn gekomen,
dat hij verscheidene maanden te voren omgekocht was geworden door eenige hoofden
van Mandheling, om op de eerste tijding van het uitbarsten van den door hen in dat
land voorgenomen opstand tegen het gouvernements gezag, en den Toeankoe Bazaar
en de Kommandoor (Civiel gezaghebber van Natal) te vermoorden, komt bij mij de
natuurlijke vraag op, wat hem belettede, voor zoo verre betreft eerstgenoemden, aan
zijne zending of oogmerken te voldoen, toen hij hem, eerst bij het binnentreden zoo
onverwacht bij de hand kon grijpen en geheel weerloos in zijne magt had; terwijl het
even zonderling klinkt, dat, toen hij eindelijk op den nog steeds weerloozen en nu
geheel verlaten Toeankoe aanvalt, deze zoo gemakkelijk met de hand den steek
afweert, zonder dat het blijkt, dat hij zelfs in het minste gekwest zoude zijn geweest.
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Maar zoo deze omstandigheden, nog afgezonderd van de bij mij bestaande
overtuiging, dat nimmer een ontwerp tot opstand in Mandheling gesmeed was
geworden, de geloofwaardigheid van den Toeankoe, wat betreft bloot de poging tot
moord op hem begaan, verdacht kon maken, nog veel meer bevreemding moest bij
mij opwekken, dat de resident van Aijer Bangies, welke gezamelijk met mij in de
maand Julij in Mandheling was geweest tot nader en difinitief onderzoek wegens de
vooronderstelde oproerige oogmerken welke daar zouden hebben bestaan, die er met
mij toe gekomen was, de ongegrondheid daarvan te erkennen en tot het reïnstalleren
der beschuldigde hoofden overtegaan; niettemin kan hebben toegestemd, dat in de
maand September daarop volgende, een vonnis tot geeseling en brandmerk publiek
werdt ten uitvoer gelegd tegen eenen medepligtigen dier zelfde hoofden in het zelfde
ontwerp van voorgenomen opstand tegen het gouvernement; want Pamaga was, naar
luid van het vonnis, slechts een subaltern agent, een huurling, gezonden om, in het
belang van opstandelingen, te trachten niet alleen den Toeankoe Bazaar, eerst
inlandsch hoofd van Natal, maar ook den europeesche civielen gezaghebber aldaar
te vermoorden: hij werdt hiertoe door geene personele of aan de zaak van
voorgenomen opstand vreemde oogmerken aangezet; en zijne zoogenaamde aanslag
op het leven van den Toeankoe Bazaar kon alzoo nimmer afgescheiden worden van
de politieke beweegreden. Zoo dan bij den resident - en dit geldt ook voor den
controleur van Natal - twijfel kon bestaan omtrent of geloof geslagen worden aan de
competentie van den rappat te Natal in criminele zaken in het algemeen, zoo moest
hen de zoo duidelijk in hun eigen instructie (ik meen die, gearresteerd bij besluit van
den Gouvernements Commissaris voor Sumatra, indato 3 September 1840 No 189/612
omschrevene restrictie op de bevoegdheid van alle inlandsche regtbanken in zaken
waar gouvernements gezag of belangen betrokken worden uit den waan hebben
geholpen.
In het niettemin uitvoeren van het vonnis aan den mandhelinger Pamaga had ik
daarna redenen om of aan het gezond oordeel of aan de goede trouw dier ambtenaren
te twijfelen, en bleef mij wel niets anders over, dan persoonlijk ter plaatse (Natal)
een
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nieuw onderzoek intestellen, waartoe ik de gelegenheid moest afwachten, welke de
komst van Zr Ms stoomschip Phenix mij dan ook in de maand Februarij jl. verschafte.
Aangezien zich aan den politieken aard der zaak, ook met betrekking tot de
competentie van regtbank en tot het gedrag der betrokken ambtenaren, justitiele
kwestien verbonden, oordeelde ik het niet overtollig, mij in dat onderzoek te doen
assisteren door den fiscaal bij den raad van justitie te Padang, ten einde ook hem in
de gelegenheid te stellen, om te kunnen voldoen aan den geest van het gouvernements
besluit dd 2 September 1838 No 3. Bij het onderzoek in de zaak der mandhelingsche
hoofden, waartoe de stukken aan Uwe Excellentie zijn aangeboden bij mijne hier
voren gemelde missive van den 8 Augustus 1842, was genoegzaam gebleken, dat
meest alle berigten, welke aanleiding hadden gegeven om aan de goede gezindheid
derzelve te twijfelen, afkomstig waren van Natal en aan het bestuur bezorgd waren
door zekeren Soetan Salim, stiefvader en voogd van den Toeankoe Bazaar, van Natal:
- het werkelijk gezag had hij, niet tegenstaande de meerderjarigheid van
laatstgemelden, behouden, zoo ook in het algemeen eenen uitgestrekten invloed.
Mijn eerste maatregel was, hem van den Toeankoe aftezonderen, om, hangende
het nu te doen nieuw onderzoek, verstandhouding tusschen hen voortekomen.
Den 14 Februarij j.l. waren wij te Natal geland. De onderscheidene verhooren
onmiddelijk afgenomen van Soetan Salim, van den Toeankoe Bazaar, van
verscheidene hoofden der rappat en andere persoonen, welke Uwe Exellentie bezijde
dezes in originali worden aangeboden, laten in zake Pamaga geen den minsten twijfel
over aan de volgende feiten:
Dat de beklaagde een mandhelinger was, reeds sedert eenen geruimen tijd te Natal
residerende en bij de meeste hoofden persoonlijk bekend, als zijnde kortelings ziek
geweest, en verkeerende, volgens algemeen gevoelen, op het oogenblik dat door hem
poging tot moord zoude zijn gedaan, in eene door die ziekte veroorzaakte
geestverbijstering;
Dat hij na den oploop, door hem ten huize van den Toeankoe Bazaar op den 2
Februarij 1842 veroorzaakt, de vlugt had genomen;
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Dat hij een of twee dagen daarna, en wel door bemiddeling van Soetan Salim, is
geapprehendeerd geworden en in de civiele gevangenis gesteld;
Dat hij daar eerst opgesloten is geweest, echter vervolgens op gelijken voet als
kettingganger aan de publieke werken is geëmploijeerd en onder andere tot het snijden
van gras;
Dat hij in dien tusschentijd algemeen beschouwd en behandeld werdt als een
krankzinnige;
Dat de zaak waarvoor hij gecondemneerd is geworden, niet dan verscheidene
maanden na zijn gevangenschap is geinstrueerd geworden; bevindende zich in het
archief van Natal geen het minste document, waaruit van vroegere zittingen van den
rappat zoude blijken, dan die waarbij het vonnis is geslagen dd 14 Mei 1842 (geen
dagregister van den controleur bestaande, is daar ook geen licht uit te putten);
Dat echter uit de redactie van het vonnis en uit de laatste verhooren zoude
opgemaakt moeten worden, er wel een of twee zamenkomsten van den rappat hebben
plaats gehad;
Dat nimmer voor den rappat eenige getuigen zijn verhoord geworden, en het
deswege in het vonnis voorkomende, door den controleur Van Meerten aan de hoofden
is bekend gemaakt;
Dat in eene dier twee zittingen, de eenigste waarvan duidelijk blijkt, de beklaagde
Pamaga, na alvorens vierentwintig uren zonder voedsel te zijn gelaten, voorgebragt
is, en op zijne weigering om schuld te bekennen, en wel speciaal om te bekennen,
hij door de hoofden van Mandheling tot moord was omgekocht, herhaaldelijk op de
bank is gelegd, waarna hem door twee oppassers van den controleur Van Meerten
rottingslagen tot een onbepaald getal zijn toegedeeld;*
Dat het vonnis, zoo als het is liggende, niet in den rappat, maar door den controleur
alleen of in gezelschap van Soetan Salim is geredigeerd, en naderhand op goed geloof
door de hoofden onderteekend;
Dat de Toeankoe Bazaar, volgens eigene confessie nimmer ge-

*

In het vonnis staat vermeld dat Si Pamaga heeft bekend door Soetan di Langiet, broeder van
de Jang di Pertoean van Kotta-Siantar, te zijn aangezet om de Toeankoe Besaar van Natal
te doden. (Noot van De Bruijn Prince. Bescheiden 1910, blz. 316)
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loofd heeft, dat Pamaga eenige kwade voornemens tegen hem zoude gekoesterd
hebben, maar dezen steeds beschouwd heeft als in eenen staat van krankzinnigheid
verkeerende;
Dat hij tot het doen eener meer ernstige aanklagte gemoveerd zoude zijn geworden
door het denkbeeld om, met het oog op de door den controleur Van Meerten in het
werk gestelde pogingen om bewijzen te vinden van het bestaan van onrustige
bewegingen in Mandheling, in den geest van dien ambtenaar te treden, een motief,
der indische zedeleer niet vreemd, maar, naar mijn gevoelen nog meer met het doel
om zijnen stiefvader en voogd, Soetan Salim, in zijne wraakzuchtige ontwerpen tegen
den djang di pertoean en andere hoofden van Mandheling, bij te staan, hetgeen ik
mij voorbehoude nog uit andere omstandigheden aan te toonen.
Voor het oogenblik zij hier gezegd, dat, oordeelende naar de bekrompene
geestvermogens van den controleur Van Meerten, ik hem niet van kwade trouw of
voorbedachtelijke onmenschelijke handeling schuldig houde; maar veeleer beschouw
de speelbal geweest te zijn van zijnen sluwen bekenden raadgever, Soetan Salim; dat echter het duidelijk bewezen feit, dat op zijnen last en door tusschenkomst van
gouvernements oppassers, pijniging in het werk is gesteld, om van den beklaagden
Pamaga eene zoogenaamde confessie af te persen, hem van groot misbruik van gezag
en mishandeling van personen in zijne ambtsbetrekking overtuigd; moetende ik aan
het fijner oordeel Uwer Excellentie onderwerpen, in hoeverre de executie van een
wederregtelijk vonnis, dat, wat geeseling en brandmerk betreft, voor geen herstel
meer vatbaar is, als eene verzwarende omstandigheid in het gedrag van den controleur
Van Meerten behoort te worden aangemerkt, en nog te meer, wanneer, zooals geloof
ik niet te betwijfelen is, zoodanig vonnis geexecuteerd is op een onschuldig en
vermoedelijk krankzinnig persoon.
Ik zal hierbij, wat de regterlijke zijde der kwestie betreft, berusten, en overgaan
tot de voor mij niet minder pijnlijke beschouwingen, waartoe het gedrag van den
resident van Aijer Bangies in de onderwerpelijke zaak aanleiding heeft gegeven. Ten
einde mij nader te overtuigen van de waarheid der verklaring van den controleur Van
Meerten, dat hij tot het laten execu-
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teren van het vonnis tegen Pamaga geslagen, schriftelijke magtiging had bekomen
van den resident van Aijer Bangies, werdt door mij het bedoelde stuk in het archief
van Natal opgezocht. Uit hetzelve bleek, dat niet alleen werkelijk, onder terugzending
van het vonnis, en dus na genomen kennis der zaak, de bedoelde magtiging was
verleend, maar dat zulks geschied was bij missive van den 11 Julij 1842, dus op een
tijdstip, ik mij met voormelden ambtenaar in het zelfde huis te Penjaboengan bevond
tot onderzoek in de zaak der mandhelingsche hoofden. Die handeling had hij voor
mij geheel verholen gehouden, niet tegenstaande de zoo opvallende omstandigheid
dat uit het bij hem ontvangen stuk bleek, dat de misdaad waarover Pamaga was
veroordeeld, in onmiddelijk verband stond tot het doel van ons gezamentlijk aanwezen
in Mandheling, dat is: onderzoek omtrent de oproerige oogmerken welke daar door
de majoriteit der hoofden zouden zijn gekoesterd geweest: eene omstandigheid die
mijn oordeel, wegens het al dan niet bestaan van verraad, kon wijzigen.
Ofschoon deze handeling des residents maar te duidelijk kwade trouw, althans
jegens mij, daarstelde, heb ik dien hoofdambtenaar niet onverhoord willen
veroordeelen, en hem schriftelijk de volgende vraagpunten voorgelegd:
a. ‘Op welke gronden, in weerwil der bestaande instructien de rappat te Natal
kennis heeft genomen van de zaak van Pamaga beschuldigd van poging tot moord
en medeplichtigheid in eenen voorgenomen opstand tegen het gouvernements gezag,
welke zaak in beide opzigten buiten competentie van dien rappat was.’
b. ‘Volgens welke bepalingen aan UEdG: de bevoegdheid is toegekend, een vonnis
crimineel, zoo ook door eene competente regtbank uitgesproken, te bekrachtigen en
ten uitvoer te laten leggen, als insgelijks geschied is in zake van den mandhelinger
Pamaga, blijkens missive van UwEdGestr: gedagteekend Paijaboengan den 11 Julij
1842 No 771/9.’
c. ‘Welke redenen UEdGestr: hebben gemoveerd, voor mij verholen te houden,
dat de poging tot moord, waarvan Pamaga betigtigd werd, in direct verband stond
met den vooronderstelden opstand in Mandheling, en dat wel op het oogenblik wij
geza-
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mentlijk ter plaatse aanwezig waren, met het speciaal oogmerk, naar dien
zoogenaamden opstand onderzoek te doen.
Hierop is door hem onder dagteekening van 19 Februarij 1843 No 201/9 in
antwoord gediend:’
Ingevolge UHoogEdelGestrenges missive dd heden litta A heb ik de eer te berigten:
‘a. Dat de rappat te Natal van de zaak van Pamaga heeft genomen op grond, dat
bij § c van art: 6 der instructie voor de ambtenaren op Sumatra's Westkust,
gearresteerd bij besluit van den Raad van Indie, Gouvernements Kommissaris voor
Sumatra, dd 3 September 1840 No 289/612, is bepaald en in de praemissen van het
besluit van Zijne Exellentie den Gouverneur Generaal, dd 8 December 1841 No 5,
bij aanhaling van § d van art: 4 van besluit van den Kommissaris Generaal dd 11
October 1833 No 10 voorkomt: dat de bevolking der onderscheidene districten in
het volkomen bezit is gelaten van der zelver politieke en huishoudelijke regten,
zoodanig dat het gouvernement zich niet bemoeije met derzelver regtspleging. - Dat
mij geene uitzondering op die bepaling, ten opzigte van den rapat te Natal, bekend
zijn en de besluiten van het gouvernement generaal dd 2 September 1838, 29
November 1837, alsmede de instructie voor het burgerlijk bestuur te Natal van 10
Julij 1829, aangehaald bij UHoogEdelGestrenges besluit van 21 October 1842 No
1962, nergens in de archieven aanwezig zijn, terwijl, wanneer ik daarvan had kennis
gedragen, daarna zoude zijn gehandeld geworden.
Dat de uitspraak der rappat te Natal van 14 Mei, de beschuldiging tegen Pamaga
aangeeft: ‘poging tot moord op den persoon van den Toeankoe Bazaar te Natal -’ en
ofschoon ook die zaak bij mijne missive dd 18 Mei 1842 No. 558/9 in verband was
gebragt met de woelingen in Mandeling, ik echter na het resultaat van het gehouden
onderzoek aldaar in Julij jl. heb vermeend de zaak dier woelingen afgedaan was en
de uitspraak tegen Pamaga niet meer daarop betrekking had.
b. Dat de hadat medebrengt, het door haar geveld vonnis, dadelijk behoort te
worden uitgevoerd, wanneer hetzelve niet door boete kan worden afgekocht, hetgeen
hier het geval niet was, en vermits mij geene exceptie op dien hadat aangaande den
rappat te Natal bekend was, het verlof om de uitspraak uittevoeren ge-
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geven is naar aanleiding van UHoogEdG: besluit dd 20 Junij jl. No 1206, waarbij
een dergelijke uitspraak tegen de mandhelinger Sie Logam, Radja Pagger en Si
Taloep is verhandeld, ten einde, daar ik mij om de noord bevond, geen oponthoud
te hebben.
c. Dat het nimmer mijn voornemen kan geweest zijn, die zaak in welk verband
ook beschouwd, voor UHoogEdGestr: verborgen te houden en ik mij eerbiedig
referere aan het daaromtrent gezegde in mijn brief van 18 Mei 1842 No 558/9, terwijl
de uitspraak van den Natalschen rapat tegen Pamaga mij niet eerder geworden is,
dan op den 8 Augustus jl.; derhalve na den afloop van het onderzoek in Mandheling
in Julij bevorens gehouden.’
Op het punt a ontkent de resident dus, en dat is wel de gemakkelijkste weg, kennis
te hebben gedragen van de speciale instructie voor den civielen gezaghebber en den
rapat te Natal, noch van het besluit dd 29 November 1837 No 9; ook ontkent hij het
aanwezen van die stukken in het archief zijner residentie.
Niettegenstaande het vermoeden daartegen zoude gemotiveerd worden door de
verklaring van den controleur Van Meerten dat de bedoelde instructie met het overig
archief der noordelijke afdeeling in den jare 1838 van Natal naar Aijer Bangies was
verzonden, wil ik die omstandigheid, als van minder belang, ter zijde stellen; maar
droeg dan ook de resident geen kennis van zijn eigen jongste instructie of die der
residenten en assistenten residenten in het algemeen? of heeft hij ter goeder trouw
over het hoofd kunnen zien, dat de zaak van Pamaga, uit derzelver politieken aard
tot de zulke behoorde die de bemoeijenis van den rappat van Natal excluderen en
waarvan de kennis tot mijn ressort behoorde, alvorens, voor welke regtbank ook, te
worden gebragt? (vide paragraaph 4 van art: 6 der instructie hierboven vermeld, en
art: 66 van de instructie voor den raad van justitie te Padang). Om dit laatste te
gelooven, zou men den resident A.L. Weddik van totale onbekwaamheid voor eenen
zoo gewigtigen post moeten verdenken.
Op de vraag b omtrent zijne bevoegdheid om een crimineel vonnis te fiatteren,
zegt hij tot de door hem gegeven magtiging ter executie van het vonnis door den
rappat te Natal tegen Pa-
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maga geslagen, te zijn overgegaan 1e omdat volgens de adat die executie geen uitstel
zoude gedoogd hebben, doelende waarschijnlijk op het tijdverlies dat het aan mij
onderwerpen der zaak zoude veroorzaakt hebben (wij bevonden ons n.b. onder
hetzelfde dak). Met de haast welke de adat in het executien van dier gelijke vonnissen,
volgens het gevoelen van den resident zou vorderen; komt het ook al zonderling
voor, dat dit vonnis naar het opstel van den controleur Van Meerten op den 14 Mei
geslagen pas bij brief van den 22 Junij ter approbatie aan den resident gezonden is
en geexecuteerd op den 13 September. Met de voorgewende haast komt evenmin
overeen het verloop van twintig dagen tusschen het opzenden van het vonnis door
den controleur Van Meerten en de gegeven magtiging (missives, zoo als wij zien
kunnen respectievelijk van 22 Junij en 11 Julij 1842) niet meer dan twee dagen zijn
voor de post noodig. Heeft de Heer Van Meerten zijn bijgeleidende brief ook een
weinig geantidateerd of heeft de resident die zoo veel spoed vereischende zaak een
zoo geruimen tijd in overweging gehouden? - 2e beroept zich de resident op den
door hem aan mijn besluit van den 20 Junij 1842 No. 1206 gehechten zin.
Maar behalve dat dat besluit op eene geheel andere zaak doelde, of voorondersteld
dat zulks in dat opzigt door den resident verkeerd werdt uitgelegd, kon daaruit althans
nimmer gevonden worden dat aan hem de bevoegdheid werd toegekend criminele
vonnissen te bekrachtigen, dewijl het in tegendeel uitgevaardigd was, in den geest
van het toenmaals vigerend beginsel van non-bemoeijenis met inlandsche regtspleging,
dáár namelijk, waar de sumatraan nog voorondersteld kon worden in het volle bezit
te zijn gebleven van zijne huishoudelijke en politieke regten. - Hoe kan dan de
resident, die zich in deze geheele zaak op dat zelfde beginsel beroept, zich eene zoo
directe bemoeijenis, de hoogst mogelijke bemoeijenis in politieke en huishoudelijke
regten van den inlander, als een fiat executie, geoorloofd achten? Thans het derde
hem voorgelegde vraagpunt c naderende betreffende namelijk het voor mij verzwijgen
der geheele zaak, beroept de resident zich in de eerste plaats op eene missive dd 18
Mei 1842 No. 558/9. - Het hier bijgevoegd extract uit dat stuk, hetwelk zich overigens
in zijn geheel bevindt onder die welke
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Uwe Excellentie zijn aangeboden bij mijn relaas van den 8 Augustus 1842 No. 1448,
zal Uwe Excellentie de overtuiging geven dat uit de aanhaling, zoo als die daar staat,
niet kan worden afgeleid, dat het feit aan Pamaga toegeschreven, in eenig verband
zoude staan tot de mandhelingsche zaak, althans niet verder dan kon strekken om de
moraliteit van Soetan di Langiet in het algemeen verdacht te maken; daar werdt dan
ook door mij niet op geattendeerd bij het onderzoek, in Julij over de meermelde
mandhelingsche zaak bewerkstelligd; en niet kunnende vooronderstellen, dat een
vonnis, door den rapat van Natal uitgesproken, buiten mijne voorkennis zou worden
ten uitvoer gelegd, behield ik mij voor, bij het ontvangen der stukken, op de
incompetentie van dien rapat in criminele zaken terug te komen.
Wijders zegt de resident de stukken betrekkelijk Pamaga niet voor 8 Augustus
1842 te hebben ontvangen, dus na het onderzoek, door ons in Julij te voren in
Mandheling bewerkstelligd, en dewijl bij dit onderzoek uitgemaakt was, dat geen
zamenzwering had bestaan, hij het overtollig had geoordeeld nog later melding te
maken van hetgeen zich in de zaak van Pamaga tot de vroeger vooronderstelde
oproerige ontwerpen in Mandheling kon verbinden: eene drogreden, dubbel
logenachtig 1e daarin, dat de magtiging door hem niet na 8 Augustus, maar, zoo als
reeds gezegd is, bij missive van 11 Julij te voren verleend is, en dat daaruit tevens
blijkt, hij toen ook de stukken dat is het vonnis tegen Pamaga en begeleidende missive
van den controleur Van Meerten had ontvangen; 2e logenachtig daar ook in, dat de
definitive uitspraak in de zaak der mandhelingsche hoofden, pas - zoo als het Uwe
Excellentie zal blijken uit de Haar daaromtrent aangeboden stukken - gedaan is op
den 12 en 13 Julij, dus een paar dagen na de door hem gegeven magtiging tot
voltrekken van het vonnis tegen Pamaga geslagen.
Ik beschuldig den resident A.L. Weddik van voorbedachtelijk misbruik van gezag,
van kwade trouw en bedrog in zijne ambtsbetrekking, en ofschoon, ter verkorting,
bij dit relaas niet overal aanhalingen zijn gedaan, beroep ik mij op de als bijlagen
overgelegde stukken, om mijne beschuldigingen punt voor punt te staven. - Ik houde
den resident A.L. Weddik aansprakelijk voor de gruwelijke gevolgen, welke zijne
handelingen ten op-
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zigte van Pamaga gehad hebben, omdat hij geen onbekendheid althans met zijn eigene
instructie kon voorwenden, ook omdat hij niet onbedreven of onnoozel genoeg kan
geacht worden, om niet uit de bloote lectuur der hem aangeboden stukken te hebben
ontwaard, dat, afgescheiden van alle andere consideratien, regtens geen de minste
presumptie aanwezig was, zelfs van de poging tot moord waarover Pamaga
veroordeeld werdt; terwijl in tegendeel de hem bekende toedragt der zaak van
Mandheling, hem in het vonnis alle de blijken had moeten doen zien van het bestaan
eener inlandsche intrigue.
Ik zoude hier kunnen eindigen, en mij, wat de daadzaak aanbetreft, bepalen tot de
materiële zoowel als morele bewijzen, welke het laatste onderzoek heeft opgeleverd,
ware het niet dat des residents gedrag alleen toetsende aan zijne handelingen in de
zaak van Pamaga, op zichzelve bij een iegelijk de vraag moet doen ontstaan, wat
toch wel een ambtenaar van dien rang kan moveren zich aan de gevolgen van kwade
trouw bloot te stellen, in eene zaak, hem persoonlijk schijnbaar zoo onverschillig.
Om dit nader toetelichten acht ik mij verpligt de zaak van Pamaga in nog eenige
meerdere opzigten dan hierbij geschied is, in verband te brengen met die der
zoogenaamde mandhelingsche zamenzwering. Ik zal mij daarbij echter bepalen tot
de aaneenschakeling der denkbeelden, welke bij mij door de toedragt der geheele
zaak van den oorsprong af zijn opgemerkt.
Op den 19 December 1841 rejoigneerde mij de resident van Aijer Bangies aan
boord van Zr Ms stoomschip Phenix, om gezamelijk eenen togt verder noordwaarts
te doen. Hij had in de Ophir-districten een los gerucht vernomen van onrust in
Mandheling* waaraan hij bij onderzoek weinig waarde dacht te moeten hechten;
niettemin had hij voorzigtigheidshalve den assistent

*

Het gerucht liep dat een man uit het landschap Sikabau, in het begin van de maand Desember,
een vergadering van de Hoofden van Groot Mandéling te Kotta-Siantar bijgewoond en bij
die gelegenheid gehoord had, dat het plan werd beraamd een opstand tegen het Goevernement
van Ned. Indië te wagen. De ziel van de beweging zou dan geweest zijn de Jang di Pertoean
van Kotta-Siantar, het voornaamste inlandse hoofd in Mandéling. (Noot van De Bruijn Prince;
Bescheiden 1910, blz. 324)
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resident van Mandheling daarvan kennis gegeven. De grondslag van dat gerucht was
waarschijnlijk daarin gelegen, dat tusschen den djang di pertoean van Kotta Siantar
en het hoofd van Goenong toea Soetan Mandheling, tweespalt bestond en zelfs
openbare twist bestaan had, wegens het sterk aandringen van eerstgenoemden op het
invoeren van de islamsche godsdienst, terwijl in tegendeel de tweede voor het in
stand houden der battaksche gebruiken was. Dit was het ook, dat later als voornaamste
argument strekte, om den djang di per toean en zijne aanhangers verdacht te houden
van vijandige oogmerken tegen het gouvernements gezag. Evenwel had het alleen
zijnen grond in de natuurlijke zucht, door toenemende beschaving en verkeer met
omliggende volkeren, bij de voorname hoofden opgewekt, om niet langer hun volk
te laten verkeeren in eenen heidenschen toestand, die hen door de maleische volkeren
met minachting deed beschouwen.
Inmiddels hadden wij den togt naar Singkel volbragt en deden op den terugreize,
den 26 December 1841, ook Natal aan, en aangezien de naauwe connectien van dat
landschap met Mandheling werd door den resident ter loops bij den controleur, en
door dezen wederkeerig bij de aanwezige hoofden geinformeerd, of zij ook eenige
berigten of geruchten hadden vernomen van onrustige bewegingen of oogmerken in
laatst gemeld land; het eenparig antwoord was ontkennend en den zelfden dag nog
verlieten wij de plaats. Te Aijer Bangies terug, werdt ook daar het antwoord van den
assistent resident van Mandheling ontvangen, waar deze, onder verzekering van den
geheel rustigen stand van zaken in zijne afdeeling, zich gevoelig toonde over het
bloote denkbeeld, dat hij met dien stand niet bekend zou zijn geweest, en aandrong
op de bestraffing van de zulken, die onrustwekkende berigten hadden uitgestrooid.
Het schijnt echter dat de controleur van Natal Van Meerten, die tot den assistent
resident van Mandheling in de betrekking van behuwd zoon stond, het bij de eerste
informatie, bij ons aangewezen genomen, niet had gelaten, maar verder in de zaak
heeft willen dringen. Nu is het een zeer bekend geval, hoe geneigd in het algemeen
de inlander steeds is om kwade geruchten uittebreiden, bijzonder wanneer hij merkt
dat door de autoriteiten
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daaraan het oor wordt geleend, en hij daarin gelegenheid denkt te vinden, zich zelve
door dienstbetoon in waarde te verheffen. Voor die van Natal en bijzonder voor een
man van het sluwe karakter van Soetan Salim, was de controleur Van Meerten eene
gemakkelijke speelbal, en deze, ook waarschijnlijk niet weinig gevleid met het
denkbeeld, zich door de eerste ontdekking van eene zamenzwering tegen het
gouvernements gezag, verdienstelijk te maken, haast zich, zijnen schoonvader uit
zijne, naar zijn denken, gevaarlijke gerustheid te wekken, hetwelk hem, door het dag
op dag inzenden van nieuwe berigten, steeds ook in gewigt toenemende, al spoedig
gelukt niet alleen bij den assistent resident Van Kervel maar ook bij den resident
Weddik, die wederkeerig aan mij diezelfde tijdingen deed geworden, en reeds van
den aanvang op verklaarde, nog buiten dien redenen te hebben, zich van het bestaan
van een ontwerp tot opstand in Mandheling overtuigd te houden. Hier gelieve Uwe
Excellentie indachtig te zijn dat het was in het laatst van 1841 en in de eerste maanden
van 1842, dat het voorgevallen met Batipoe bij ambtenaren en militairen een groot
wantrouwen en eene soort van panischen schrik had nagelaten, tot heden toe nog
niet geheel uitgewischt. Geen wonder dan ook dat de berigten uit Natal gretig werden
aangenomen en al meer en meer geloof verwierven: in de minste, zelfs in
tegenstrijdige omstandigheden, werden bewijzen gezien. De overtuiging welke zich
ook bij den resident van Aijer Bangies had gevestigd, noopte mij eenige
voorzorgsmaatregelen te nemen en dien ambtenaar tevens te belasten in loco een
onderzoek omtrent de zaak te doen, maar ook daar gekomen, werdt hij met
schrikbeelden omgeven en deed men hem aan een nog voortdurend gevaar gelooven:
hij haastte zich de voornaamste hoofden in hechtenis te nemen en naar Natal te
verwijderen alvorens nog het nieuw onderzoek gedaan of bewijs van schuld gevonden
was. Uit het aan mij gedaan verslag van de vergadering te Penja Boengan* gehouden,
kon ik reeds opmerken, met welke overhaasting hierin was te werk gegaan:

*

In deze door de resident Weddik voorgezeten vergadering, werd besloten de Jang di Pertoean
van Kotta Diantar, zijn broeder Soetan di Langiet, de di Pertoean van Sankoepan en een 40
tal volgelingen naar Padang te verwijderen. (Noot van De Bruijn Prince; Bescheiden 1910,
blz. 326)
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de eenparige verzekering der hoofden, nimmer van eenig ontwerp tot opstand gehoord
te hebben, werdt slechts als een teeken van halsstarrigheid aangenomen: men kwam
er toe, om het maken van nieuwe wegen en bruggen verdacht te houden, de last door
den djang di pertoean gegeven tot het stipt opvolgen der bevelen van den assistent
resident en het goed onderhouden der nieuwe koffij-tuinen, het storten van geld voor
wissels op Natal, waren alle zoo veel listen om ons te verblinden. Het was mij reeds
opvallend voorgekomen, dat alle en zulke omstandige berigten, die aanleiding hadden
gegeven tot het vermoeden, er tusschen Mandheling en Rau eene zamenzwering
zoude bestaan, van Natal afkomstig waren, en dat door de plaatselijke assistent
residenten bevorens niets, naderhand weinig betekenende indices werden voortgebragt.
Na vergeefs, niet tegenstaande de verwijdering der zoogenaamde hoofd-aanleggers
van complot, naar bewijzen te hebben gezocht in Mandheling, was het ook naar Natal
dat de resident zich begaf om die zelfde bewijzen te vergaderen. Het mij daarvan
geworden verslag strekte echter slechts om mijne twijfeling omtrent het bestaan van
iets hoegenaamd te versterken, te meer daar ik ontwaarde, men den resident had
vooringenomen door eene voorstelling van het voorgevallene met Kotta Gedang in
1839, mij persoonlijk bekend, heel en al valsch. Het was daarop, dat ik besloot tot
het nieuw onderzoek, in Julij 1842 bewerkstelligd. Mij tot het verslag Uwe Excellentie
deswege aangeboden, refererende, zij het mij veroorloofd, daarbij slechts te noteren,
dat mijne overtuiging van de onschuld der betrokken mandhelingsche hoofden, wel
innig moet geweest zijn, om op mij de verantwoording te laden, hen in hun land te
laten terugkeeren, hen in aanzien en magt te herstellen na de door hen ondergane
behandeling, welke zeker eer geschikt was, kwade gezindheid te doen geboren worden
dan die, wanneer zij reeds vroeger bestaan had, te onderdrukken; nog niet eens
aangemerkt dat op het juiste oogenblik dat de djang di pertoean van Kotta Siantar
plegtstatig door den resident zelve in Mandheling werdt gereïnstalleerd een zijner
zoogenaamde medepligtigen te Natal deswege gegeeseld en gebrandmerkt werd,
hetgeen hem en den zijnen niet onbekend was noch kon zijn. De ondervinding van
nu ruim zes maanden, bij het gemis van eenige buiten-
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gewone maatregelen, heeft niet te min, vermeen ik, mijn vertrouwen genoegzaam
geregtvaardigd.
Het was tevens bij mijn aanwezen in Mandheling, dat ik het eerst vernam, dat
eenige maanden voor het opkomen der eerste achterdocht tegen den djang di pertoean
van Kotta Siantar, deze een zijner zusters geweigerd had voor den zoon van Soetan
Salim van Natal: eene verbindtenis welke door den assistent resident Van Kervel
werdt voorgestaan. Die weigering gaf ook tusschen deze en het eerstgemeld hoofd,
eenige verkoeling; ook over het maken van een gedeelte weg, bestond tusschen de
hoofden van Mandheling en die van Natal twist, waarin Soetan Salim de eerste hand
had. De reden van wrevel wetende, aan dezen gegeven, lag voor mij den geheelen
zamenhang der zaak bloot: men zie met dien sleutel gewapend, slechts na de
opsomming door hem zelve gedaan de zoogenaamde bewijzen of berigten welke hij
in de zaak van Mandheling heeft geproduceerd (proces verbaal van den 28 Februarij
1842, bijlage No. 37 der stukken, aangeboden bij mijne missive dd 8 Augustus 1842
No 1448). Zijn ontwerp was dan ook volkomen gelukt, in zoo verre, dat zijne vijanden
niet alleen in verdenking maar reeds gecondemneerd waren door den resident van
Aijer Bangies: - de communicatien van den assistent resident van Kervel aan zijn
behuwdzoon te Natal gedaan, bragten echter mede dat de gouverneur nog niet beslist
had en niet zoo gaaf, het geen men bewijzen wilde noemen, aannam: - nu was het
zaak daar nog iets bij te vinden, en dit moest weder door Soetan Salim geschieden.
Zie daar in den ongelukkigen Pamaga een geschikt voorwerp gevonden: als bewijs
hiervan strekke dat Pamaga zich reeds op den 3 of 4 Februarij 1842 in 's lands
gevangenis bevond, echter niet als een misdadiger opgesloten noch behandeld, maar
gebruikt aan publieke werken, dat niettemin volgens de thans door Soetan Salim
zelve afgelegde verklaring voor den fiscaal bij den raad van justitie en den controleur
van Natal, het aan hem was en wel onmiddelijk bij zijne arrestatie, dat Pamaga de
bekentenis aflegde, door de hoofden van Mandheling te zijn omgekocht tot het
vermoorden van den Toeankoe Bazaar en van den Kommandoor op het eerste berigt
van het uitbarsten van den voorgenomen opstand te Mandheling.
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Zonderling zou het dan wezen, bij een zoo daadzakelijk bewijs als de confessie van
een medepligtige zoude verzwegen hebben en wel tot na 28 Februarij, tijdstip waarop,
zoo als reeds gezegd is, hij de opsomming doet van alle door zijne bemoeijenis reeds
verkregene inlichtingen; ook de correspondentie van de in die zaak zoo ijverigen
controleur Van Meerten, loopende tot 15 Mei (bijlage 42) spreekt niet in het minste
van die zoo belangrijke confessie. Alleen wordt in eene missive van dien ambtenaar,
welke ik niet ondienstig oordeel ook hierbij te voegen, gewag gemaakt van zijn
particulier vermoeden, dat de soort van amok ten huize van den Toeankoe Bazaar,
wel in verband zoude kunnen staan met de mandhelingsche zamenzwering een
denkbeeld dat bij het onderzoek niet bevestigd schijnt te zijn geworden; daar het
anders niet te vooronderstellen ware, hij in zijne latere correspondentie met den
resident daarvan niet gewaagt; - men lette wijders nog dat de resident, welke in
persoon, blijkens de aan Uwe Excellentie bij de zaak van Mandheling overgelegde
stukken (bijlage No 4 en 33) van den 3 tot den 29 April te Natal bezig is geweest
met het inwinnen van informatien, toen, dat is ongeveer drie maanden na de arrestatie
van Pamaga, nog niets gehoord had van diens compliciteit in dezelve zaak, of van
eene confessie, die volgens Soetan Salim reeds den 3 Februarij had plaats gehad. Hier zal het de plaats zijn terug te komen op het zoo groot onderling tijdverloop
hetwelk bevorens reeds is aangetoont tusschen de dagteekening van het door den
controleur Van Meerten opgesteld vonnis, die van zijne bij geleidende missive aan
den resident en het antwoord van dien hoofdambtenaar; en zal men mij dan van al
te ver gedreven achterdocht beschuldigen, wanneer ik in eene zaak waarin reeds zoo
veel dubbelzinnigs ontmoet word, durf gissen, ja voor mij houden, dat het vonnis in
werkelijkheid pas geslagen en opgesteld is na 13 Junij, toen mijn met spoed verzonden
besluit van dien datum, houdende suspensie van den assistent resident Van Kervel*
en het in-

*

De as. res. Van Kervel werd gesuspendeerd, omdat uit een door de resident Weddik ingesteld
onderzoek gebleken was, dat genoemde as. res. zich aan twee ongeoorloofde handelingen
had schuldig gemaakt; handelingen, die in geen verband stonden met de zoogenaamde
Mandélingse woelingen. (Noot van De Bruijn Prince. Bescheiden 1910, blz. 329)
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strueren van een nieuw onderzoek, het noodig deed achten naar meerdere bewijzen
van schuld tegen de mandhelingsche hoofden te zoeken: dit besluit over Penjaboengan
verzonden, was reeds den 20 Junij te Pertibie ontvangen, en kon dus nog veel vroeger
door de correspondentie van vader tot behuwd zoon op Natal bekend zijn. Het zijn
wel is waar, slechts gissingen, maar wanneer zich de zoo volkomen zamenhang
daartusschen vertoont; wanneer uit zoo vele andere omstandigheden blijkt, dat althans
de confessie van Pamaga een lang na zijne arrestatie verzonnen stuk is, zal ik het
aan het wijzer oordeel Uwer Excellentie overlaten, of die vermoedens niet tot
leiddraad mogen dienen in een zoo boos zamenweefsel als hier overal ontwaard
word.
Ik houde het er wel voor, dat de controleur Van Meerten, wat de hoofdzaak betreft,
alleen de speelbal is geweest van den sluwen Soetan Salim; want niet tegenstaande
het toedeelen van slagen en andere folteringen waarmede hij getracht heeft eene
zoogenaamde confessie te weeg te brengen, zou ik schuwen, voor het denkbeeld, hij
voorbedachtelijk eenen onschuldigen zou hebben laten executeren.
Dat echter door den resident van Aijer Bangies niet is geattendeerd op de
omstandigheden hier voren gemeld, en op die welke de bloote lectuur van de aanklagte
(tevens vonnis) opleverde, moet in andere oorzaken worden gezocht; maar ook hier
schuwe ik voor de gedachte, dat die hoofdambtenaar opzettelijk eenen onschuldigen
met juridique vormen zou hebben laten mishandelen: ik wil - en dit is de zachtste
verschooning die ik vinden kan - gelooven, dat de kwade trouw zich bepaald heeft
tot zijne ambtsrelatien met mij, en hij zich voor het overige heeft laten verblinden
door den inwendigen wrevel van gekwetste eigenliefde en hoogmoed. Immers werdt
in zijne afdoening der zaak van Mandheling niet berust, waaruit volgde, dat hij zich
grof had laten misleiden, of dat zijn goed oordeel miskend werd: het laatste gevoel
was voor eigenliefde het minst stootend en schijnt steeds inwendig een schuilplaats
behouden te hebben.
Tegen de ostensibele bewijzen van de onschuld der Mandhelingsche hoofden,
dadelijk verkregen bij het door ons gezamentlijk in Julij 1842 te Penja Boengan
gedaan onderzoek, was echter
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niet veel intebrengen, en tegen mijne beslissing werdt ook door den resident niets
ingebragt; hij behield zich echter nog eene kleine zelfvoldoening voor, zoo het
zelfvoldoening mag heeten, magtiging te verleenen tot geeselen en brandmerken van
een der deelnemers in de zamenzwering van Mandheling, op het zelfde oogenblik,
ik blind genoeg werd voorondersteld om het bestaan dier zamenzwering te ontkennen:
de stukken betrekkelijk Pamaga werden voor mij verholen gehouden omdat mijne
vooringenomenheid te groot was en ik daarin slechts eene bevestiging zou gevonden
hebben van mijn meer dan vermoeden, dat de geheele zaak van Mandheling een
zamenweefsel was van inlandsch bedrog, hoofdzakelijk door Soetan Salim bewerkt.
Dit is, ik mag het wel herhalen, het meest verzachtend daglicht, waaronder ik het
gedrag des residents A.L. Weddik kan aanschouwen, want daadzakelijk bewezen is
het uit zijne eigene geschriften, dat op het oogenblik wij ons gezamentlijk in Julij te
Penja Boengan bevonden, het vonnis van Pamaga in zijne handen was: het verzwijgen
dier omstandigheid was ontegensprekelijk eene valsche en ontrouwe handeling jegens
mij en ik zal besluiten met den wensch, dat zijn geweten en de beoordeeling Uwer
Excellentie hem vrij mogen spreken van de hoogere misdaad van voorbedachtelijk
een wederregtelijk vonnis te hebben bekrachtigd.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra,
Michiels.

[20 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik betreffende kapitein Langkap]
* 20 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake kapitein Langkap; antwoord op
het schrijven van 10 maart. (Bescheiden 1910, blz. 55)
No. 135
Bijlagen Geene
Natal, 20 Maart 1843.
Resident Aijer Bangie.
Ter beantwoording van UWEDGestr. missive dd 10 Maart 1843 (zonder no.) heb
ik de Eer te doen dienen dat ik Nachoda Langkap van UWEDG. verlangen heb onderrigt
ten gevolge waarvan genoemd Hoofd morgen de terugreize naar costij zal aannemen.
Ik neem de vrijheid UWEDG te informeren dat UWEDG bovenaangehaalde missive
mij eerst heden bij mijne terugkomst van
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de pepertuinen geworden is, weshalve ik aan de daarin vervatte aanschrijving niet
eerder heb kunnen voldoen.
De C 2e kl
D.

[20 maart 1843
Missive van Weddik inzake zoutpakhuis]
* 20 maart 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker, in antwoord op diens niet teruggevonden
schrijven van 16 maart. (Bescheiden 1910, blz. 74)
No. 336/61.
Aijerbangies, 20 Maart 1843.
Aan den controleur der 2e klasse te Natal.
Omtrent het punt waarover handelt uwe missive van den 16 dezer no. 129 refereer
ik mij aan het dezerzijdsch schrijven van den 6 bevorens No. 273/61.
Voor zoo veel noodig noteer ik hier, dat dezerzijdsch is voorgesteld, om bij het
zoutverkooppakhuis te Natal, twee vaste koelies, in dienst te stellen. Reeds vroeger
is echter een dergelijk voorstel gedifficulteerd en zoo lang dien aangaande niet nader
wordt beschikt, kunnen geene vaste uitgaven te dezer zake worden gevalideerd.
Met betrekking tot den klerk Hesselink refereer ik mij aan mijne missive van den
12 dezer No. 292/31 terwijl ik UEG: in 't algemeen moet opmerken dat in het belang
van de dienst, de tijd tot Uw gend: schrijven besteedt, met meer nut aan het toezigt
in het zoutverkooppakhuis zoude zijn aangewend.
De Resident
A.L. Weddik.

[20 maart 1843
Missive van Weddik inzake prauwhuur]
* 20 maart 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker, in antwoord op diens schrijven van 15
maart. (Bescheiden 1910, blz. 78)
No. 337/61
Aijer Bangies, 20 Maart 1843.
Aan den Controleur der 2e klasse te Natal.
Met referte tot het voorkomende bij UEdG: missive van den 15 dezer No. 131, heb
ik de eer UEdG: te kennen te geven, dat ik mij bezwaard acht, om voor de ontlossing
van het Zout per Wangkang Kim Hy Aphien aangevoerd meer dan f 3:= per Koijang
te valideren.
De omstandigheden in Uw schrijven vermeld derogeren niet aan de meening dat
de hoogere betaling in deze aan te veel toe-
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gevendheid, hetzij omtrent den gezagvoerder der wangkang in het kiezen der legplaats
of tijd van lossing, hetzij ten aanzien van de gezagvoerders der praauwen en hunne
eisschen moet worden toegeschreven.
De Resident
A.L. Weddik.

[21 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake zoutmaten]
* 21 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake verificatie van zoutmaten;
antwoord op diens schrijven van 16 maart. (Bescheiden 1910, blz. 80) De tekst van
het bedoelde proces verbaal is niet teruggevonden.
No. 136.
Bijlagen Proces Verbaal in 2o.
Natal, 21 Maart 1843.
Resident Aijer Bangie.
Ter voldoening aan den inhoud van UWEDG missive dd 7 Januarij JL: no. 25/61
en met referte tot UHEDG schrijven van den 16 JL: no 319/61 heb ik de eer UWEDGestr:
hiernevens aantebieden Proces-Verbaal in 2o van de hier plaats gehad hebbende
Verificatie der Zoutmaten, waarbij ik echter de vrijheid neem het volgende te noteren.
Bij Proces Verbaal van overgave der Kas- en pakhuis administratie etc d:d: 30
november Ao Po, ingezonden bij mijne missive van den 14n December
daaraanvolgende no 549, wordt slechts melding gemaakt van 5 in het pakhuis alhier
aanwezige Zoutmaten, terwijl er bij de opname van heden 6 van die maten bevonden
zijn; Het is moeijelijk op te geven welke maat in de opname van 30 november niet
begrepen is, en ik heb daarom het juiste gewigt benevens den inhoud van alle hier
aanhandene Zoutmaten in het proces verbaal van heden doen opnemen.
Ofschoon het mij bewust is dat de inhoud der picolmaat Zout niet juist aan het
gewigt van 125 behoeft te beantwoorden, komt mij echter over het geheel de
inhoudszwaarte der maten een weinig hoog voor. Indien mijn vermoeden juist is
zoude misschien hieruit de reeds zoo lang bestaan hebbende Verschillen bij
Zoutverzendingen herwaarts kunnen worden opgelost. Ik neem de vrijheid UWEDG
beleefdelijk te verzoeken mij hieromtrent wel te willen onderrichten, daar ik mij toch
verzekerd houde dat de wijze van meting naauwkeurig overeenkomt met het
voorgeschrevene bij Stbl. 1827 no 77. Art 6.
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[21 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake de pepertuinen]
* 21 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake de pepertuinen. (Bescheiden
1910, blz. 49)
Oebi: een aardvrucht. - Orang beroetan: pandeling, schuldenaar.
De in dit rapport vermelde Datoe Keteh is de vader van Si Oepi Keteh, de jonge
vrouw, met wie Dekker sinds deze inspectiereis of althans kort daarna samenleefde.
No. 137.
Bijlagen Geene
Natal, 21 Maart 1843.
Resident Aijer Bangie.
Ten vervolge op mijn schrijven van 16 Maart JL no. 133 - en voor zoo verre in
antwoord op UWEDG. missive van den 14e Februarij JL no. 180/40 heb ik de eer
UWEDG. te berigten dat ik gisteren van de pepertuinen te Panjoelaman, Talohbaleh
en Panarakan waarheen ik mij den 16 Maart JL begeven had, ben geretourneerd.
Geleid door den Inhoud van UWEDG. brief van den 14 februarij, heb ik ruimschoots
gelegenheid gehad om den achterlijken staat der peperaanplantingen op te merken.
Ik vleije mij de onderscheidene tuinen nauwkeurig te hebben onderzocht, en heb mij
niet bepaald tot het waarnemen der langs de hoofdpaden aangeplante ranken, maar
mij ginds en herwaarts van den weg af begeven. Het staat natuurlijk mij niet vrij in
eenig punt te verschillen met het in UWEDG. voormelde missive van 14 februarij
geuit gevoelen omtrent de toestand der onderscheidene afdeelingen, maar daar men
mij op Taloh Baleh gezegd heeft dat UWEDG de door de tuinen loopende hoofdpaden
niet had verlaten waag ik het bescheidenlijk UWEDG medetedeelen dat UWEDGestr.
oordeel over de aanplantingen in het algemeen, nog verreweg gunstiger is dan het
mijne, desgevorderd, wezen zoude.
Slechts de aanplant van Datoe Kètèh maakt eene loffelijke uitzondering. De tuinen
van Radja Mangoeijang op Panjoelaman staan wel is waar aan den kant van het pad
vrij goed, doch op eenigen afstand regts en links daarvan, is het ook in die tuin niet
beter dan elders gesteld, en ik zoude de daar aangeplante ranken niet op 3000 durven
schatten. Ik heb natuurlijk van hetgeen ik zag en opmerkte nota gehouden, in het
begrip UWEG daarvan mededeeling te doen, niet zoozeer ter kennisgave daar UWEDG
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recent bezoek aldaar mijne opmerkingen wel overbodig zullen gemaakt hebben, als
wel om UWEDG te overtuigen dat ik de pepertuinen zoo nauwkeurig heb geinspekteerd
als van een in die zaken onbedreven ambtenaar billijkerwijze verwacht kan worden,
doch ter oorzake van hetgeen hieronder volgen zal, bepaal ik mij tot de volmondige
verklaring dat ook mij de stand van zaken over het algemeen allerellendigst is
voorgekomen.
De reden waarom ik de vrijheid neem niet in bijzonderheden te treden ligt hierin:
De arbeiders hebben gebrek aan behoorlijk voedsel! Ik weet niet in hoeverre deze
omstandigheid in dienst een reden tot verschooning kan daarstellen van achterlijkheid
in het vervullen der op ondergeschikten rustende verpligtingen, doch dat is zeker dat
het mij in gemoede moeijelijk zoude vallen menschen tot werken aan te zetten voor
ik mij verzekerd konde houden dat het allernoodigste tot levensonderhoud in
genoegzame mate voorhanden was. Rijst is op het oogenblik voor de arbeiders in de
pepertuinen niet te verkrijgen, men voedt zich sober met Inlandsche oebi en Pissang,
die overigens nog niet eens in genoegzame hoeveelheid aanhanden is.
Ik heb Datoe Poetie berispt dat hij deze omstandigheid niet aan UWEDG had
blootgelegd; Dan misschien ware nu reeds een groote hinderpaal tot het wél bewerken
der pepertuinen uit den weg geruimd. Ik hoop echter dat dit schrijven dezelfde
gunstige gevolgen zal teweeg brengen.
Het is moeijelijk wanneer men niet van den oorsprong af een zaak heeft behandeld,
om juist omtrent dezelve te oordeelen, doch ik waag het mijne gedachten over den
loop der onderhavige aangelegenheid bescheidenlijk openteleggen.
De Voorschotten werden van Gouvernementswege uitbetaald en de respectieve
hoofden wenden die gelden geheel(?) aan tot het ontginnen van de uitgezochte
gronden. Zoolang die gelden strekten werden ook de arbeiders behoorlijk daaruit
onderhouden doch nadat de voorgeschoten som was uitgeput heeft men de tuinen,
onder de anak semang verdeeld, onder te kennengave dat nu ook de daarop rustende
gedeelten der schuld ter hunner verantwoording liep. Elk inlander werd nu van zelve
orang beroetang van de respectieve hoofden en had in teruggave voor zijne verlorene
vrijheid niets dan een met peperranken schaars
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beplant stukje grond dat misschien over vijf of zes jaar vruchten zou afwerpen, en
dat nog slechts dan wanneer voor de jonge ranken eene aanhoudende, nauwkeurige
zorg zoude worden gedragen. Wanneer de buitendien niet zeer opgewekte énergie
van den Inlander nog door iets kan worden teneêrgeslagen, dan voorzeker is het op
die wijze.
Men zeide mij in antwoord op mijne vraag waarom de arbeiders geen sawa's
aanlegden, ‘men heeft te veel met de pepertuinen te doen om daaraan te denken.’
Dit nu geloof ik niet. Ik geloof dat er ook bij eene volmaakt goede bezorging der
tuinen, wel 2 dagen in de week tot eigen arbeid zouden overschieten, hoeveel te meer
nu, daar de aanplantingen verwaarloosd worden. Ik geloof dat men weinig of niet
werkt, evenmin in de pepertuinen als in de sawa, maar ik geloof tevens zooals ik
boven zeide dat geknakte énergie van die werkeloosheid oorzaak is.
Indien mijne beschouwing juist is (en in een tegenovergesteld geval verzoek ik
beleefdelijk door UWEDG te worden teregt gewezen) dan moet vóór alles die énergie
voor zoo verre dit bij den Inlander mogelijk is weder worden opgewekt; Men moet
voor den arbeider eene meer lagchende toekomst, een vrolijker vooruitzigt daarstellen,
en in dit geval een aanvang maken met hem te voeden.
Eenige uit dit principe voortvloeijende voorstellen zal ik opschorten tot ik van
UWEDG antwoord op deze missive zal bekomen hebben en mij heden alleen tot het
laatst aangehaalde, nopens de voeding namelijk bepalen.
Ik verzoek UWEDG mij te autoriseren om van Battahan, waar naar ik verneem padi
voorradig is, eene hoeveelheid van dat artikel te doen aanvoeren, om voorloopig te
doen voorzien in de behoefte aan voeding der arbeiders in de pepertuinen te
Panarakan, Taloh Baleh en Panjoelaman, zullende ik UWEDG nadien adiëren met een
voorstel nopens de wijze waarop de aldus gemaakte onkosten den lande zouden
kunnen worden gerestitueerd.
Een ander gedeelte van UWEDG missive 14 februarij JL no. 180/40 nopens het
bijhouden eener contrôle op de werklieden wordt beantwoord bij mijn schrijven van
heden No. 138.
D.
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[21 maart 1843
Missive van Dekker aan Weddik inzake de pepertuinen]
* 21 maart 1843
Missive van Dekker aan Resident Weddik inzake de pepertuinen. (Bescheiden
1910, blz. 52)
No. 138.
Bijlagen Geene.
Natal, 21 Maart 1843.
Resident Aijer Bangie.
De Contrôle op de arbeiders in de pepertuinen te Panarakan, Taloh Baleh en
Panjoelaman waarvan UWEDGE. mij het nauwkeurig bijhouden aanbeval bij het slot
van UWEDG. missive dd 14 februarij JL no. 180/40 is door mij niet in behoorlijken
staat van mijnen voorganger overgenomen.
Ik zal dezelve op nieuw opmaken en vervolgens in orde houden, doch dit kan niet
plaats vinden voor ik mij weder naar de pepertuinen zal begeven hebben, om aldaar
bij wijze van monstering der werklieden, het ontbrekende en de bestaande staten enz.
aantevullen.
Ook de stand der reeds verleende voorschotten is mij niet duidelijk. Ik verzoek
UWEDG beleefdelijk, indien er misschien op Aijer Bangie opgaven betreffende een
en ander aanhanden zijn, mij daarvan inzage te doen verleenen om voor zoover
noodig ter handleiding te strekken, bij het formeren van een klaar overzigt van den
stand van zaken.
Ik zal de eer hebben later UWEDGestr: het resultaat mijner bemoeijingen in dezen
ter inzage aantebieden.
De C. 2e kl.
D.

[22 maart 1843
Agent NHM. te Padang meldt het terugvinden van een adviesbrief]
* 22 maart 1843
De agent van de Ned. Handel-Maatschappij te Padang meldt aan Dekker, naar
aanleiding van diens brief van 7 maart, dat de originele adviesbrief van 7 september
1842 inmiddels is terecht gekomen. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 98)

[24 maart 1843
Resident Weddik door Michiels geschorst]
* 24 maart 1843
Besluit van Michiels om Dekkers chef, Arnoldus Laurens Weddik, Resident van
Aijer Bangies, te schorsen ‘wegens voorbedachtelijk misbruik van gezag, kwade
trouw en bedrog in zijne ambtsbetrekking’. Het bericht bereikte Weddik eerst in het
begin van april.
Bij ditzelfde besluit wordt bepaald, ‘dat de Toeankoe Bazaar van Na-
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tal tot nader order, buiten betrekking, binnen zijne eigene woning in arrest zal worden
gehouden, terwijl Soetan Salim intusschen als arrestant zal worden behandeld en in
verzekerde bewaring zal blijven te Padang’. (Bescheiden 1910, blz. 339)
Soetan Salim werd naar Java gezonden en te Tjiandjoer geïnterneerd. Hij was
daar nog in april 1846.

[26 maart 1843
Weddik vraagt opzending van de zoutmaten]
* 26 maart 1843
Resident Weddik vraagt Dekker, in antwoord op diens brief van 21 maart,
onverwijld alle zoutmaten naar Aijer Bangies op te zenden, terwijl andere maten ter
vervanging zullen worden gestuurd. (Beschei- 1910, blz. 81)

[27 maart 1843
Missive van Dekker aan de Ass.-Res. van Mandheling inzake zout]
* 27 maart 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake zout.
(Bescheiden 1910, blz. 82)
No. 141
Bijlage 1 factuur
Natal, 27 Maart 1843.
Asst Residt Mandheling en Ankola.
Ik heb de Eer UWEdG. hiernevens te doen toekomen eene bezending zout, volgens
bijgaand factuur.
De C 2e kl
D.

[28 maart 1843
Missive van Weddik inzake pepertuinen]
* 28 maart 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker inzake de pepertuinen. (Bescheiden
1910, blz. 53)
No. 367/40
Moearakéauwar, 28 Maart 1843.
Aan den Controleur 2e kl te Natal.
Met referte tot UEdG.'s missives van 21 maart no. 137 en 138, heb ik de eer te
noteren.
Dat ik met genoegdoening heb bespeurd, UEdG. eene nauwkeurige inspectie der
peperaanplantingen te Panjoelaman, Teloh baleh, Panaragan gedaan heeft.
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Ik had echter bij mijn schrijven van 14 februarij no. 180/40 verzocht, dat zoo
spoedig mogelijk, worde voorzien in de ontstentenis van eenige planters in Panaragan
waar ettelijke gedeelten onbewerkt zijn en daardoor verwilderd.
Dat bij art: 2 van het contract in dato 18 februarij 1841 gesloten,
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door de Hoofden is aangenomen, te zorgen voor werklieden en dat de aanplant
werkelijk geschiede, en zulks tegen f 80 zilver voorschot voor 1000 ranken.
Tot zoolang de aanplant vruchten draagt kan er dus geene kwestie zijn, van
tegemoetkoming, moetende de Hoofden zorgen, dat de aanplant geschiede zonder
onze verdere bemoeijenis, uitgezonderd de gedurige aanmaning en contrôle, die bij
elke zaak met den inlander onvermijdelijk is.
Het was zeer wel vooruittezien bij de aanvang der onderneming, dat volgens de
heerschende levenswijze, ieder planter niet gedurende 4 jaar van f80 bestaan kon.
Twee keeren is, naar landsgebruik, padie geplant in de tuinen zelve, doch meerder
mag dit niet geschieden. Het was dus zeer natuurlijk dat de Hoofden en de
welgezetenen inwoners te Natal, op hunne kosten, het noodige levensonderhoud aan
de werklieden moeten verstrekken, om reden waarvan, dan ook, bij genoemd artikel,
speciaal is bepaald, dat zoude gezorgd worden: ‘het getal arbeiders volledig bleef en
de aanplant met er daad geschiede.’
Wordt nu in het onderhoud der werklieden niet voorzien dan moet dit aan de
Hoofden geweten en geensints door het bestuur en meerder uitgaven gekregen worden,
maar wel door gedurig aansporen en altoos aanhouden, de Hoofden gedwongen
worden, dat de aanplant geregeld voortga, in zooverre het saisoen en het beschikbaar
getal stekken, zulks toelaat.
Wanneer wij eenmaal toegeven aan de eischen der inlanders op dat punt, zullen
zij ons spoedig weten te dwingen, om altoos met betalingen en voorschotten voort
te gaan, terwijl, zooals boven gezegd, die uitgaven voor rekening der Hoofden moeten
komen. Men heeft UEDG misleid en getracht de verplichting die op de Hoofden rust,
op ons over te brengen.
De onderneming van peperaanplant moet dienen, om de kultuur, die vroeger
bestaan heeft, te doen herleven; daarop is de schikking gemaakt, als bij contract
uitgedrukt - zonder veel kosten en vooral zonder de aannemer door te veel voorschot
te bezwaren, moet dus de zaak met ernst en aandrang worden vervolgd en de Hoofden
daarvoor verantwoordelijk gesteld.
Teneinde eenige aanmoediging te geven heb ik echter, te Panaragan toegezegd,
om wanneer de helft der gecontracteerde aanplant
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levend in de aarde staat eenige meerdere hulp te geven. Dit is nog verwijderd en
wanneer men eenmaal zoo ver is, kan met zekerheid de oogst begroot worden. Voor
die tijd kan ik geene uitgaven toestaan; zijn er betalingen noodig voor voeding, dan
moeten de Hoofden die doen, kunnende wij des noods wel de fondsen opzamelen
en zorgen dat de voeding verstrekt worde, doch anders niet.
Wat aangaat het bijhouden der contrôle op de werklieden; zal UEdG: uit het
vorenstaande bespeurd hebben, dat zulks noodwendig is, om de Hoofden aan hunne
verplichtingen te houden. Voor zoover de controleur van Meerten mij gerapporteerd
heeft zijn de voorschotten voor Panaragan, Teloh Baleh, en voor Radja Mangoejang
aan Soetan Salim afgegeven, terwijl het voorschot aan Radja Indamara maar
gedeeltelijk uitbetaald is. Een plaatselijk onderzoek naar de stand der voorschotten
zal dus niet overbodig zijn.
De Resident
A.L. Weddik.

[30 maart 1843
Missive van Dekker aan de Ass.-Res. van Mandheling inzake gelden]
* 30 maart 1843
Brief van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake gelden.
(Bescheiden 1910, blz. 56)
Reaal, aanvankelijk een Spaanse munt ter waarde van 48 stuivers, werd later
gelijk geacht aan de rijksdaalder. - N.H.M.: Nederlandse Handel-Maatschappij.
No. 142.
Natal, 30 Maart 1843.
Asst. Resst. Mandheling.
Soetan Kabidoen houder dezes is door zijnen broeder den Toeankoe besaar naar
Mandheling gezonden tot het innen van pretentiën op Radja Pedolie en Radja Tematin
respect. groot 487 en 463 Reaal.
Daar de Toeankoe alhier dagelijks wordt lastig gevallen door aanmaningen tot het
voldoen eener pretentie van de N.H.M. op denzelven, welke schuld hij niet kan
afdragen zonder opgemelde fondsen van costij te hebben ontvangen, zoo neem ik
beleefdelijk de vrijheid UWEDG te verzoeken Soetan Kabidon in het incasseren van
gemelde gelden wel behulpzaam te willen zijn.
De C 2e kl
D.
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[3 april 1843
Dekker ontvangt nieuwe zoutmaten]
* 3 april 1843
De nieuwe zoutmaten, bedoeld in de brief van Resident Weddik van 26 maart,
worden aan Dekker verzonden. (Bescheiden 1910, blz. 81)

[3 april 1843
Missive van Weddik inzake lijfstraf]
* 3 april 1843
Missive van Resident Weddik aan Dekker inzake lijfstraf (Bescheiden 1910, blz.
56)
No. 382/9
Aijer Bangie, 3 April 1843.
Aan den Controleur 2e klasse te Natal.
Van ter zijde vernomen hebbende, dat door UEdG: zekere maleijer met name Si
Boeijong Joening, zoon van Soetan Salim, wegens eene zaak, die in den regel voor
den rappat had behooren te worden gebragt, aan den lijve zoude zijn gestraft, zoo
heb ik naar aanleiding daarvan de eer UEdG: te verzoeken, mij wel te willen inlichten
wat er van deze zaak zij, en hoedanig dezelve zich casu quo heeft toegedragen en
zulks in verband tot de door mij gegeven wenk om provisioneel geene beslissing in
dergelijke omstandigheden te nemen, dan na mij te hebben geraadpleegd.
De Resident
A.L. Weddik.

[4 april 1843
Ass.-Res. van Padang vraagt opzending inlander]
* 4 april 1843
De Assistent-Resident van Padang herhaalt het op 2 november 1842 aan Dekkers
voorganger gerichte verzoek om gevankelijke opzending van de inlandse schrijver
Abdulamien. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 55)

[10 april 1843
Van der Ven neemt het ambt van Weddik over]
* 10 april 1843
De gewestelijke Secretaris Adrianus van der Ven neemt het ambt van Resident
Weddik over; aanvankelijk als tijdelijk bedoeld, werd deze maatregel op 15 september
1843 definitief doordat Van der Ven toen benoemd werd tot assistent-resident.
Aijer Bangies werd, als gevolg van een reeds lang voorgenomen reorganisatie,
per 10 april 1843 van een apart Residentschap teruggebracht tot een
Assistent-Residentschap onder de Resident van Padang. (Bescheiden 1910, blz. 9)
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[13 april 1843
Van der Van vraagt opzending van een betalingsbewijs]
* 13 april 1843
Assistent-Resident Van der Ven vraagt Dekker opzending van het, bij zijn
reisdeclaratie van 25 november 1842 behorende, bewijs van betaling ad f 16, - voor
twee koijangs scheepsruimte. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 103)

[14 april 1843
Missive van Dekker aan Michiels betreffende inlandse Hoofden]
* 14 april 1843
Missive van Dekker aan Michiels inzake een verklaring van de inlandse hoofden.
(Bescheiden 1910, blz. 35)
De tekst van de bedoelde verklaring is niet teruggevonden.
No. 163.
Bijl. 2.
Natal, 14 April 1843.
Gouv. Sumatra's Wk.
De gezamenlijke Hoofden alhier hebben mij eene aan UHEDG gerigte missive ter
hand gesteld, welke hiernevens UHEDG wordt aangeboden.
De Inhoud moet ten bewijze strekken dat tijdens het vonnis van Si Pamaga de
Toeankoe besaar alhier aan de beraadslagingen van den Natalschen Rappat nog geen
deel nam, voor welk voorgeven de hierbij kopijelijk overlegde Verklaring in do 26
Julij 1841, wel schijnt te kunnen pleiten.
Ik heb vermeend het dringend Verzoek van den Toeankoe en de Hoofden om
UHEDG de genoemde stukken regtstreeks te doen geworden, niet te mogen afslaan.
De C. 2e kl

[15 april 1843
Beslissing van Michiels inzake prauwhuur]
* 15 april 1843
Beslissing van Michiels betreffende Dekker inzake prauwhuur.
Op de geleidemissive, waarbij dit besluit aan Dekker werd toegezonden, noteerde
deze: ‘f 9.20 moet zijn f 7.20. Ingenomen Augustus 1843’. (Bescheiden 1910, blz.
67)
Vgl. de brieven van 5 december 1842, 6 januari 1843 en 7 maart 1843.
No. 685.
Padang, den 15 April 1843.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur.
ter Westkust van Sumatra

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

Gelezen hebbende de missive van den resident van Aijer Bangies, in dato 18 Maart
jl No. 324/61 houdende mededeeling, dat op eene verzending Zout naar Natal, groot
drie Koijangs eene

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

199
minderheid is bevonden van 5½ picol boven de spillage; dat echter een gedeelte der
waarde van dien is gedekt door het inhouden der vrachtpenningen a f24: doch dat de
nog mankerende f9.20 voor rekening van den lande dient te worden genomen dewijl
de gezagvoerder Si Kampo is te zoek geraakt.
In aanmerking nemende dat op Natal noch het getal zakken noch het bruto gewigt
van het zout geconstateerd is, en dat dit is toe te schrijven aan geene genoegzame
teregtwijzing van gecommitteerden.
Heeft dienstig geoordeeld:
Aan den controleur belast met de administratie van het zoutverkooppakhuis te
Natal, de vergoeding op te leggen van f9.20 kopergeld, uithoofde van het niet
behoorlijk constateren van de factuur Zout op den 5 December 1842, aldaar aangebragt
en uitgeleverd door den gezagvoerder Sie Kampo.
Afschrift enz.

[16 april 1843
Missive van Dekker aan de Ass.-Res. van Mandheling inzake geld]
* 16 april 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake geld.
(Bescheiden 1900, blz. 100)
No. 164
Bijlagen Een factuur
Natal, 16 April/43
Ass. Resident van Mandheling en Angkola. Ik heb de Eer UWED hiernevens te doen
geworden 50 vrachten kopergeld in nevensgaand factuur gespecificeerd.
De C 2e kl
D.

[18 april 1843
Van der Ven vraagt opzending van verantwoordingsstukken]
* 18 april 1843
Assistent-Resident Van der Ven vraagt aan Dekker spoedige opzending van de
verantwoordingsstukken over maart en over het eerste kwartaal '43, die volgens
voorschrift vóor de 15de april behoorden te zijn ingediend. (Bescheiden 1910, blz.
110)

[20 april 1843
Klerk Hesselink komt te Natal aan]
* 20 april 1843
De klerk Hesselink, over wie reeds gecorrespondeerd werd in maart, komt te Natal
aan. (Zie de brief van 22 april.)
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[20 april 1843
Van der Ven vraagt opgave van kosteloze leveringen]
* 20 april 1843
Assistent-Resident Van der Ven vraagt aan Dekker een gespecificeerde opgave
van de sedert 1839 voor de bouw van bruggen en in het belang van de landbouw
aan de bevolking kosteloos verstrekte ijzerwerken en gereedschappen. Tekst niet
bekend. (Bescheiden 1910, blz. 82)

[21 april 1843
Van der Ven vraagt opgave van kosteloze leveringen inzake
zegelstaten]
* 21 april 1843
Assistent-Resident Van der Ven vraagt aan Dekker spoedige inzending van de
volgens model verbeterde staten van gedebiteerde blanco zegels, scheeps- en
jaarpassen, gedurende het vierde kwartaal 1842. (Bescheiden 1910, blz. 110)

[21 april 1843
Missive van Van der Ven inzake opsporingen]
* 21 april 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker inzake opsporingen.
(Bescheiden 1910, blz. 36)
Over Jan Potan was reeds geschreven op 25 januari.
No. 27.
Aijer Bangies, den 21e April 1843.
Ik heb de eer UEdG hierneven te doen geworden, het signalement van den
inlandschen fuselier Secrodipo, op heden alhier uit het kwartier vermist - met verzoek
voor de opsporing het noodige te verrigten en denzelven in handen krijgende herwaarts
te dirigeren.
Bij deze gelegenheid noteer ik dat vooral Batahan tot schuilplaats voor deserteurs
en vlugtelingen wordt gekozen, weshalve het niet ondienstig zal zijn dat de Hoofden
aldaar, ernstig vanwege UEdG worde aangemaand teneinde, elk voor zooveel hem
aangaat, eene goede policie uit te oefenen, terwijl het achterhouden van diergelijke
personen op het betrokken Hoofd strengelijk zal worden gestraft.
Zoo zoude zich volgens berigt te Batahan of op Poeloe Taman nog ophouden de
vlugteling Jan Potan, waaromtrent UEdG reeds vroeger is geschreven. Het zal mij
aangenaam zijn, te dier zake UEdG berigt te mogen ontvangen.
De wd. Adsistent Resident
A. v.d. Ven.
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[22 april 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven betreffende Krijgsman en
Hesselink]
* 22 april 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven betreffende de klerken
Krijgsman en Hesselink. (Bescheiden 1910, blz. 39)
No. 171
Bijlagen Geene
Natal, 22 April 1843.
Aan den Secretaris belast met het beheer der Residentie Aijer Bangie.
Daar de aangelegenheden mijner afdeeling mijne tegenwoordigheid elders gedurig
noodzakelijk maakten, ben ik als een onmisbaar gevolg van gebrek aan personeel
tot nog toe niet in de mogelijkheid geweest de verantwoordingstukken over de jongst
verloopene maand en het eerste kwartaal dezes jaars aan UWEDG aan te bieden.
Ik ben genoodzaakt geweest den klerk Krijgsman, uithoofde van ongesteldheid
een verlof van eene maand toe te staan.
Een en ander te zamen genomen doet mij in het belang van den dienst de vrijheid
nemen den Heer Hesselink, welke eergisteren van Penjaboengan is aangekomen
onder UWEDG nadere approbatie alhier aantehouden.
Ik verzoek UWEDG dringende die approbatie wel te willen verleenen, daar ik
waarlijk, in een tegenovergesteld geval, voor den goeden gang der zaken in mijne
afdeeling welke, de politieke aangelegenheden in aanmerking genomen, nog al eenige
attentie vordert, niet kan instaan.
Beleefdelijk verzoek ik, in geval dat mijn voorstel niet wordt afgewezen, te worden
ingelicht nopens de wijze hoe UWEDG de aangelegenheid nopens het tractement van
genoemden klerk Hesselink verkiest geregeld te hebben.
De Contr 2e kl.
D.

[25 april 1843
Missive van Dekker aan de controleur te Baros betreffende een
inlandse vrouw]
* 25 april 1843
Missive van Dekker aan de Controleur te Baros betreffende een inlandse vrouw.
(Bescheiden 1910, blz. 58) Soekoe: stam.
No. 180
Natal den 25 April 1843
Aan den Controleur te Baros.
Een mijner hoofden genaamd Datoe Sinara panjang heeft mij te kennen gegeven
dat de inl. vrouw genaamd Si Rama, waarvoor hij borgt was dat zij terug zoude
keeren, en welke vrouw thans
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daar haar man overleden is, door het hoofd harer soekoe volgens hun adat wordt
terug gevraagd, zoo verzoek ik UWEG deze vrouw naar herwaarts te willen dirigeren;
indien daartegen bij UWEG. geene bedenkingen bestaan.
de Controleur
Dekker.

[25 april 1843
Missive van Dekker aan de Ass.-Res. te Pontjang inzake gelden]
* 25 april 1843
Missive van Dekker aan de waarnemende Assistent-Resident te Pontjang inzake
gelden. (Bescheiden 1910, blz. 58)
R: Reaal, munt ter waarde van een rijksdaalder.
No. 181
Natal den 25 April 1843
Wd. Assistent Resident te Pontjang
De Datoe Sinora Pandjang alhier, heeft mijne hulp ingeroepen, om eene schuld
van den Inlander Toekan Sialet te Pontjang bij Toekan Si Gomo en Toekan Sialeh
behoorende tot de Soekoe van gemelde Datoe ten bedrage van R 31-80 duiten ware
het mogelijk te innen en daar gemelde Toekan Sialet zich te Pontjang bevindt verzoek
ik UWEG beleefdelijk genoemde persoon te willen aanmanen gezegde schuld zoo
spoedig mogelijk te willen voldoen.
De Contr 2e kl
Dekker.

[26 april 1843
Missive van Dekker aan de Ass.-Res. van Mandheling inzake gelden]
* 26 april 1843
Missive van Dekker aan de Assistent Resident van Mandheling; herhaling van het
verzoek van 30 maart. (Bescheiden 1900, blz. 57)
No. 182
Natal, 26 April 1843.
Wd. Assistent Resident te Penjaboengan.
Den toeanko Bezaar heeft van hier ter regeling zijner zaken de Inlanders Salem
Soerat en Sinenek naar Mandheling gezonden, om van Radja Pedoeli een som van
R 487 en van Radja Ternatin een som van R 463 te innen.
Een dringende schuldvordering van de factorij der N.H.M. ten laste van den
Toeankoe Bezaar alhier noopt mij UWEG beleefdelijk te verzoeken indien daartegen
geene bedenkingen bestaan gemelde zendelingen van genoemde Toeankoe wel
eenigzins krachtdadig te willen assisteren.
De Contr. 2e kl.
Dekker.
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[26 april 1843
Missive van Van der Ven aan Dekker betreffende Hesselink]
* 26 april 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker betreffende Hesselink.
(Bescheiden 1910, blz. 40)
No. 45.
Aijer Bangies 26 April 1843.
Aan den Controleur der 2e klasse te Natal.
Met referte tot het voorkomende bij Uwe missive van 22 dezer No. 171 heb ik de
eer UEG medetedeelen, dat de klerk Hesselink, door mij is aangeschreven om
gedurende de maand van het verlof door UEG aan den klerk Krijgsman verleend, ter
vervanging van deze ten Uwen bureele werkzaam te blijven.
Na verloop van die tijd zal genoemde Hesselink, zich per eerste gelegenheid
herwaarts moeten begeven.
Deszelfs tractement ad f60. - 's maands kan gerekend worden integaan met den 1
Mei aanstaande.
De wd. Adsistent Resident
A. v.d. Ven.

[28 april 1843
Kwitantie van Dekker inzake amfioenpacht]
* 28 april 1843
Kwitantie van Dekker wegens ontvangen amfioenpacht. (Bescheiden 1910, blz.
149) Voor de kwesties betreffende deze amfioenpacht zie men ook de dokumenten
dd. 23 januari 1843 en 28 februari 1843. De mededeling inzake een afgegeven wissel
schijnt onjuist te zijn. Zie het wisselregister (3 mei 1843; facsimile C) en de missive
van 13 september 1843.
Ontvangen van den Chinees Ke Moeda de somma van achthonderd en tien gulden
kopergeld, ter voldoening der pachtpenningen over de maand Februarij en Maart
1843.
f810.
pachtgeld over
Februarij en Maart 1843.
Natal, den 28 April 1843.
De Controleur,
Dekker.
Hiervoor een wissel op Aijer Bangies afgegeven.

[1 mei 1843
Van der Ven vraagt opnieuw opzending van de zoutmaten]
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* 1 mei 1843
Assistent-Resident Van der Ven herinnert Dekker aan de opdracht van 26 maart
om de onjuist bevonden zoutmaten op te zenden. (Bescheiden 1910, blz. 81)
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[1 mei 1843
Missive van Van der Ven inzake verantwoordingsstukken]
* 1 mei 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker inzake
verantwoordingsstukken. (Bescheiden 1910, blz. 111)
No. 51.
Aijer Bangies, den 1 Meij 1843.
Aan den Controleur 2e klasse te Natal.
Ten vervolge van mijne missive van den 18 april ll no. 20, heb ik de eer UEdG te
verzoeken mij te dienen van berigt, aan welke oorzaken het moet worden
toegeschreven, dat alsnog aan de inzending van Uwe verantwoordingstukken over
het 1e kwartaal en de maand Maart ll geen gevolg is gegeven, sedert 20 april ll daarbij
lettende op de omstandigheid van het aanwezen van den klerk Hesselink te Natal.
De wd. Assistent Resident
A. v.d. Ven.

[1 mei 1843
Missive van Van der Ven inzake lijfstraf]
* 1 mei 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker inzake lijfstraf. (Bescheiden
1910, blz. 57)
No. 52.
Aijer Bangies, den 1 Meij 1843.
Aan den Controleur 2e klasse te Natal.
Ik heb de eer UEdG: te verzoeken mij alsnog wel de inlichting doen geworden,
gevraagd bij missive van den Resident dd 3 April ll No. 382/9.
Tevens herinner ik UEdG: hierbij aan de inzending van het Register der dagelijksche
verrichtingen over het 1e kwartaal van dit jaar, invoege als zulks bij artikel 23 der
Instructie wordt voorgeschreven.
De wd. assistent Resident
A. v.d. Ven.

[2 mei 1843
Van der Ven vraagt inlichtingen over gelden uit 1840]
* 2 mei 1843
Assistent-Resident Van der Ven vraagt Dekker
1o of in het archief te Natal aanwezig is de autorisatie of goedkeuring op de in het
1e semester 1840 betaalde vrachtgelden van f 43.20 en f 43.20 ter zake van de aanvoer
van Aijer Bangies respektievelijk van 3 en 1½ koijangs zout;
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2o of gedurende genoemd tijdvak te Natal ook ongeautoriseerde uitgaven hebben
plaats gevonden boven de f 100, waarop alsnog goevernementsgoedkeuring behoort
te worden gevraagd. (Bescheiden 1910, blz. 101)
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[3 mei 1843
Dekker schrijft een wissel van f 8931.92 en boekt f 6825,92]
* 3 mei 1843
Dekker schrijft een wissel groot f 8931.92 koper; zie facsimile B.
Dit bedrag was ontstaan door omrekening van f 5688.27 zilver in f 6825.92 koper,
en optelling daarbij van f 1056. - en f 650. - en f 400. - koper, zoals blijkt uit de
becijfering in Dekkers handschrift op het omslagvel van zijn wisselregister (zie
facsimile A) en tevens uit de brief van 3 februari 1844.
In het wisselregister boekte Dekker een bedrag van f 6825.92 (zie facsimile C).
Het is de voorlaatste boeking in Dekkers handschrift. Ook in het kasmemoriaal (zie
31 mei 1843) boekte Dekker ditzelfde bedrag. Voor een bespreking van dit punt zie
blz. 289: Dekkers kastekort.
No. 9
goed voor f8931.92 koper
Natal 3 Mei 1843.
Op zigt gelieve UWEDGestr. te betalen aan den geëmployeerde van de Factorij der
Nederlandsche Handelmaatschappij de som van Acht Duizend negen Honderd éen
en Dertig Gulden, twee en negentig Centen Kopergeld, zijnde gemeld bedrag alhier
ten behoeve van denzelven in 's Lands kas gestort en bij de boeken verhandeld.
De Controleur Kashouder
Dekker
Aan den Secretaris, algemeen Ontvanger te Aijer Bangie

[Facsimile A.
De berekening]
Facsimile A.
Berekening op het omslag van Dekkers wisselregister. (Bescheiden 1910, tgo. blz.
248)
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[Facsimile B.
De wissel]
Facsimile B.
De wissel van 3 mei 1843. (Bescheiden 1910, tgo. blz. 254)
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[Facsimile C.
Het wisselregister]
Facsimile C.
Dekkers wisselregister van december 1842 tot september 1843. (Bescheiden 1910,
tgo. blz. 248)
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[5 mei 1843
Missive van Van der Ven inzake amfioenpacht]
* 5 mei 1843
Assistent-Resident Van der Ven deelt Dekker mee, dat
door den Gouverneur dezer kust wel uitdrukkelijk is bepaald dat de amfioenpacht
van de noordelijke distrikten, maandelijks te Padang moet worden betaald.
Naar aanleiding hiervan, verzoek ik UEdG. ter zake van den amfioenpacht, geene
betaling aantenemen, als kunnende de onderpachter te Natal te dezer zake per wissel
de noodige bedragen aan den pachter Lim Amau te Padang overmaken.
(Bescheiden 1910, blz. 151)

[6 mei 1843
Missive van Michiels aan Van der Ven over Dekker]
* 6 mei 1843
Missive van Michiels aan Assistent-Resident Van der Ven inzake Dekkers
verantwoordingsstukken. (Bescheiden 1910, blz. 112)
Art. 8 luidt: ‘Deze kwartaal rekeningen moeten ter examinatie ingezonden worden,
binnen eene maand na het verschenen kwartaal; de rekenpligtigen die daarin nalatig
zijn, zullen voor iederen dag na den bepaalden tijd verbeuren eene boete van f 5,
waarvan de eene helft zal komen ten voordeele van 's Lands kas, en de wederhelft
voor het gesticht van weldadigheid te Padang, ter verpleging van hulpbehoevende
Christen kinderen.’
No. 856. Eene bijlage.
Padang, den 6 Mei 1843.
Aan den waarnemend Assistent Resident van Aijerbangies.
Onder toezending van een afschrift der missive van den Assistent Resident belast
met de contrôle over de comptabiliteit in dato 2 dezer No 44, houdende opgave van
de nog achterstallige periodieke stukken betrekkelijk het departement der inkomende
en uitgaande rechten, heb ik de eer UWEDG. te verzoeken om te willen zorgen, dat
die van Aijerbangies en Natal ten spoedigste worden ingezonden.
Om voorts den controleur der 2 klasse te Natal de stipte inzending zijner geldelijke
en materiele verantwoording ter bekwamer tijd ernstig aan te bevelen, moetende bij
verzuim op hem worden toegepast het bepaalde bij artikel 8 van het reglement,
gearresteerd bij besluit van den Raad van Indië Gouvernements Commissaris van
Sumatra in dato 17 Junij 1840 No 187/376.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra,
Michiels.
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[11 mei 1843
De controleur van Baros antwoordt betreffende inlandse vrouw]
* 11 mei 1843
De Controleur van Baros antwoordt Dekker, op diens brief van 25 april, dat de
bedoelde inlandse vrouw reeds drie maanden tevoren naar Natal vertrokken is. Tekst
niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 58)

[14 mei 1843
Missive van Van der Ven inzake verantwoordingsstukken]
* 14 mei 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker inzake verantwoording
over maart. (Bescheiden 1910, blz. 116)
Aijer Bangies den 14 Mei 1843.
Aan den Controleur 2e klasse te Natal.
Aanmerkingen op de kas verantwoording van den Controleur 2e klasse te Natal
over de maand Maart 1843.
1. Dat bij de rekening voor den overvoer van 25 koijangs zout van Aijer Bangies
naar Natal in Februari ll. behoorde te zijn overgelegd, het factuur en de bevinding
zonder dewelke eene dergelijke rekening niet mag worden uitbetaald, met
verzoek beide alsnog in te zenden.
2. Dat bij de verzending van f3750 koper naar Mandheling een factuur moet worden
overgelegd; wordende hetzelve alsnog ingewacht.
3. Dat bij de koeliebon der voorschreven remise dd. 7 Maart. voor een conducteur
f1 per etap wordt in rekening gebragt, terwijl slechts de helft kan worden
gevalideerd; weshalve verzocht wordt te dezer zake f4 in te nemen.
4. Dat bij de betaalde rekening van f26 voor overvoer van Militairen naar Natal
een bewijs moet worden gevoegd van den militairen kommandant aldaar,
wordende dit stuk alsnog ingewacht, onder opmerking verder dat uit de bedoelde
rekening niet blijkt van waar de militairen zijn vertrokken.
5. Dat zonder nadere inlichtingen niet kan worden gevalideerd de op den 15e Maart
ll. in uitgaaf gestelde som van f6 voor snijloon van gras ten behoeve van de
Gouvernements schoener Doris, gaande het bewijs te dier zake hierneven.
Onder opmerking dat indien het genoemde gras heeft moeten strekken voor de
remonte paarden aan boord van de schoener Doris, alsdan een aanvraag van
den gezaghebber of bewijs van ontvangst moet worden geproduceerd.
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6. Dat evenzoo niet kan worden gevalideerd de op den 15 Maart ll in uitgaaf
gestelde f20 voor inhuur eener praauw naar Talok Baleh.
Heeft deze prauw wellicht moeten strekken tot het doen eener reize naar de
pepertuinen door den Controleur 2e klasse, dan blijft hem overgelaten te dier
zake eene declaratie van transportkosten in te dienen.
7. Dat door den Controleur had behooren te worden gestort zoowel in Januarij en
Februarij als in Maart 1/3 gedeelte van deszelfs tractement ad f 275, makende
alzoo smaands f91.67 ½ zilver of over drie maanden f275, met verzoek hieraan
alsnog gevolg te geven.
8. Wordt alhier aangeteekend, dat door den assistent resident belast met de
Comptabiliteit, inlichting is gevraagd of de door den Controleur 2e klasse te
Natal in slandskas te storten gelden, wegens voldoening van particuliere schulden
te Batavia, met f66 koper smaands, dan wel met f 55 zilver in voege als door
den Directeur Generaal van financiën is bevolen, kan worden afgedragen.
9. Dat alsnog moet worden ingediend de ophouding van betaling van den
Controleur 2e klasse Douwes Dekker; reeds bij herhaling gevraagd.
10. Dat met referte tot de vroegere aanmerkingen niet kan worden gevalideerd de
post van f20 terzake van tractement aan Sie Biedjoe, zijnde mitsdien het saldo
te dezer zake met f 10 zilver en f10 koper vermeerderd.

11. Dat voor de drie niasser zilver
pandelingen, op den 21n
Maart in uitgaaf wordt
gesteld

koper

f2.46

f4.94

Te dezer zake kan slechts
gevalideerd worden zooals
ook het bewijs luidt
Te veel en te min betaald
zijnde ter dezer zake het
saldo gewijzigd.

5.58

_____

_____

f2.46

f0.64

12. Dat betrekkelijk de koeliebon ad f216, op den 27 Maart ll. in uitgaaf gesteld,
van toepassing is het voorkomende bij § 3 zijnde alzoo te dezen aanzien het
saldo met f4 vermeerderd.
13. Dat geene kwitantie wordt overlegd, van de door den Controleur als belast met
het zout debiet, genoten 10 cents recognitie.
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14. Dat evenmin wordt overlegd de staat der periodieke stortingen over Maart ll.
15. Dat alsnog niet beantwoord zijn geworden de aanmerkingen over de maand
Februarij ll.
16. Alhier aan te teekenen dat ingevolge dezerzijdsche aanmerkingen de Controleur
2e klasse Douwes Dekker, gedebiteerd staat als volgt:

1842
December

te veel betaald op koeliebon naar
Mandheling

f 4.-

idem tractement Sie Bidjoe

f 10.-

10.-

idem idem

10.-

10.-

1843
Januarij

Februarij

te veel betaald op koeliebon

4.-

idem idem

4.-

idem prauwhuur

65.-

idem tractement Sie Biedjoe
Maart

10.-

10.-

reparatie Controleurswoning

31.83

te veel betaald op koeliebon

4.-

idem idem

4.-

snijloon van gras voor de Doris

6.-

prauwhuur naar Talok Baleh

20.-

tractement Sie Biedjoe

10.-

te veel betaald niasser pandelingen

2.46

Totaal

10.-

_____

_____

f 42.46

f182.83

Hiervan gaat af volgens § 11

0.64
rest

Hier komt bij volgens § 7
Alzoo te zamen

_____

_____

42.46

f182.19

91.67

183.33

_____

_____

f134.13

f365.52

De Waarnemend Assistent Resident,
A. van der Ven.

[16 mei 1843
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Dekker zendt geld naar Mandheling]
* 16 mei 1843
Dekker zendt geld aan de Assistent-Resident van Mandheling en Angkola. Tekst
niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 101)
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[17 mei 1843
Ass.-Res. van Mandheling antwoordt inzake gelden]
* 17 mei 1843
De Assistent-Resident van Mandheling antwoordt Dekker op diens brieven van
30 maart en 26 april inzake gelden, dat aan het verzoek is voldaan. Tekst niet bekend.
(Bescheiden 1910, blz. 57)

[22 mei 1843
Van der Ven geeft opdracht inzake verstrekkingen aan militairen]
* 22 mei 1843
Assistent-Resident Van der Ven draagt Dekker op, voortaan de verstrekkingen
voor militairen bij de kasrekening in te dienen, en vraagt opzending van de
pakhuisverantwoording eerste kwartaal 1843. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910,
blz. 111)

[22 mei 1843
Missive van Van der Ven betreffende Gout]
* 22 mei 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker betreffende surnumerair
Gout. (Bescheiden 1910, blz. 41)
No. 97.
Aijer Bangies, den 22e Mei 1843.
Aan den Controleur der 2e klasse te Natal.
Ik heb de eer UEdG medetedeelen dat bij besluit van den Kolonel, Civiel en militair
Gouverneur ter Westkust van Sumatra dd 13 dezer No. 882 voorloopig aan UEdG is
toegevoegd de Surnumerair ambtenaar H. Gout waardoor komt te vervallen de som
van f50. - bij de begrooting van Natal voor klerkengeld uitgetrokken.
In verband hiermede zal de klerk Hesselink zich per eerste gelegenheid herwaarts
moeten begeven, terwijl de klerk Krijgsman, door UEdG zoolang in dienst kan worden
gehouden totdat de surn: voornd zal zijn gearriveerd.
De wd. Adsistent Resident
A. v.d. Ven.

[23 mei 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake een wissel]
* 23 mei 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake een wissel van f
2732, -. (Bescheiden 1910, blz. 100)
Dit bedrag, wel aanwezig in het wisselregister (zie facsimile C) komt niet voor in
het kasmemoriaal (zie 31 mei).
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No. 201.
Natal, 23 Mei 1843.
Ass. Resident Aijer Bangie.
Ik heb de eer UWEDG te adviseren dat ik op heden sub no 10 een
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wissel op zigt heb afgegeven aan de order van den geëmploijeerde van de factory
der nederl: Handelmaatschappij à costi, groot f 2732 koper met verzoek dezelve bij
vertoon met betaling te honoreren
De contr
D.

[25 mei 1843
Missive van Van der Ven inzake verantwoordingsstukken]
* 25 mei 1843
Missive van de Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker inzake
verantwoordingsstukken. Voor de missive van Kolonel Michiels, zie 6 mei. (Bescheiden
1910, blz. 111)
No. 101.
Aijer Bangies, 25 Mei 1843.
Aan den Controleur der 2e klasse te Natal.
Ik heb de eer UEG hiernevens te doen geworden afschrift eener missive van den
Kolonel Civiel en Militair Gouverneur dd 6 dezer no. 856 met bijlage, met verzoek
alsnog ten spoedigste aan de inzending der achterstallige periodieke stukken gevolg
te geven.
Ten aanzien van uwe nalatigheid in het indienen der 3 Maandel: verantwoordingen
over het 1e kwartaal ll en de kasrekening van de laatste voorgaande maand, acht ik
mij verpligt UEG de boete opteleggen van f5 daags invoege als zulks wordt
voorgeschreven te rekenen voor zoo veel de eerst gen: stukken betreft van af den
1en en ten opzigte van de kasrekening over April ll van af den 15 dezer.
De wd. Assistent Resident
A. v.d. Ven.

[29 mei 1843
Ass.-Res. van Mandheling meldt dat f75 zoek is]
* 29 mei 1843
De Assistent-Resident van Mandheling schrijft aan Dekker, dat van het volgens
de factuurlijst op 16 mei gezonden geld op Natals grondgebied f 75, - koper is zoek
geraakt. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 101).

[31 mei 1843
Kas-memoriaal van Dekker over de maand mei]
* 31 mei 1843
Kasmemoriaal van Dekker gedurende de maand mei. (Bescheiden 1910, blz. 256)
Dit dokument is van bijzonder belang voor een nauwkeurige ontleding van de
wisselkwestie dd. 3 mei. Ook als beeld van het financiële deel van Dekkers
werkzaamheden te Natal is het interessant.
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Residentie Aijer Bangies (Natal),
Kas Memoriaal van het jaar 1843 maand Mei.
Nummer
Ontvangst.
Doorloopend Uitgaaf.
der
nummer der
ordonnantie
bijl:
welke
de
stukken
voeren.
BeschrijvingBedrag. Zilver. Koper.
Zilver.
van den
post.
Aldus op f25174.00½ f9625.61½ f15548.39
heden
den
Eersten
Mei
1843 de
kas
geopend
met een
batig
saldo van
vijf en
twintig
duizend
honderd
vier en
zeventig
gulden
en ½
cents.
Natal,
den 1
Mei
1843.
De
controleur
kashouder,

Koper.

Saldo op
1 Mei
1 Mei

Aan den 714.Militairen
Kommt

1

f 238.-

f 476.-
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op
aanvraag
om
fondsen
3

Van de 6825.92
factorij
N.H.M.
voor
wissel op
Aijer
Bangies

6825.92

4

Aan Lim 1200.Sing op
wissels
van
Pontjang

2

1200.-

10

Aan Lim 150.Toea op
als boven

3

150.-

15

Aan
16.joermoedi
Si Bateh
voor
Extrapost
naar
Pontjang

4

16.-

16

Aan do. 12.Lepie,
voor
overvoer
van 3 Inl.
fuseseliers
A.B.
herwts

5

12.-

16

Verzonden 3750.naar
Mandeheling

6

3750.-

16

Aan
236.koelieloon
van
opgemelde
remise

7

236.-

16

Aan
1039.Soetan
Kabidon
op wissel

8

1039.-
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van
Mandaheling
16

Aan Si 350.Honar op
do. Als
boven

9

350.-

16

Aan den 405.ambtenaar
en
geemployeerden
bij het
algemeen
bestuur
hunne
traktementen
over Mei

10

135.-

270.-

16

Van als 39.boven
hunne
contributie
voor
civiele
pensioenen

13.-

26.-

16

do. voor 16.25
het civiel
wed. en
weezenfonds

5.42

10.83

16

van E.
66.Douwes
Dekker
inhouding
op zijn
tractement

16

Aan den 60.Sergt.
voor
Memorie
H.W.
Hesselink
deszelfs
tractement
als klerk
over Mei

11

20.-

40.-

16

Van
1.20
bovengemelde
contributie

66.-

0.40

0.80
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aan de
civ.
pensioenen
16

Van do. 3.aan het
civiel
weduwen
en
weezenfonds

31

Ontvangen 774.voor
gedebiteerd
zout (129
picols)
over Mei

31

Betaald 12.90
de
toegestane
10 dt. per
picol op
bovenst.
debiet

31

Ontvangen 2.58
de 2 dt.
per picol
in 's
lands kas
geconsigneerd

1.-

2.-

774.-

12

12.90

13

6.-

2.58

31
31

Betaald 6.voor
inkoop
van
geldzakken
over Mei
Saldo op 24951.05½
ultimo
Mei
_____

9252.43½ 15698.62

_____

_____

f65803.91 f9645.43½ f23256.52

_____

_____

_____

f9645.43½ f23256.52

Aldus op heden den een en dertigsten Mei 1843 de kas gesloten met een batig
saldo van Negen duizend Twee honderd en Twee en Vijftig guldens drie en veertig
en een halve cent aan zilveren munt en Vijftien duizend zes honderd Acht en negentig
gulden en twee en zestig cents aan koperen munt.
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Door mij
Controleur kashouder,
Dekker.
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[3 juni 1843
Van der Ven te Natal]
* 3 juni 1843
Assistent-Resident Van der Ven te Natal. Gevangenneming van Jan Potan; vgl.
voor deze kwestie de brieven van 25 januari, 21 april en 13 juli.

[6 juni 1843
Ass.-Res. van Mandheling vraagt opsporing van kinderen]
* 6 juni 1843
De Assistent-Resident van Mandheling vraagt Dekkers medewerking bij het
opsporen van twee inlandse kinderen. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 60)

[9 juni 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels over Dekker]
* 9 juni 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels, met het voorstel om
Dekker niet langer te Natal te handhaven. (Bescheiden 1900, blz. 15)
Voor de twee bijlagen zie men de nota's van 8 maart en 14 mei.
No. 115.
Bijlagen. 2
Aijer Bangies, den 9en Juni 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militair
Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
Ik geef mij de eer, UHEdG. hiernevens aan te bieden, twee nota's van voorloopige
aanmerkingen op de kasrekening van den controleur 2e klasse te Natal, over de
maanden Februari en Maart ll. waaruit UHEdG. zal kunnen blijken eensdeels dat vele
administratieve voorschriften zijn verzuimd en ten anderen dat de Controleur
voornoemd zoo ter zake van uitgaven buiten den regel geschiedt, als uithoofde van
het niet bewerkstelligen der stortingen voor genoten voorschot met een bedrag van
cc. f 500 staat gedebiteerd.
Bovendien is de Controleur voornoemd achterlijk in de inzending der periodieke
stukken en van het register zijner dagelijksche verrigtingen, terwijl ook tot dusver
zijne drie maandelijksche verantwoordingen over het 1e kwartaal en kasrekening
over April ll. te vergeefs zijn ingewagt, ofschoon te dier zake dan ook in opvolging
van het voorkomende bij UHEdG. missive van den 6en Mei ll. No. 856, is toegepast
geworden het bepaalde bij artikel 8 van het reglement gearresteerd bij besluit van
den Raad van Indië, Gouvernements Kommissaris voor Sumatra ddo 17 Junij 1840
no. 187/376.
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Mijne schriftelijke en mondelinge aansporingen, ter regeling van een en ander, zijn
tot dusver vruchteloos gebleven.
De Controleur voornoemd brengt in deze tot zijne verontschuldiging bij, dat hij
voor de administratie minder geschiktheid bezit, eene verontschuldiging die echter
in deze niet aanneembaar kan worden geacht, zoowel uithoofde van de
onbelangrijkheid der administratie te Natal op zich zelve, die alleen eenige
oplettendheid vordert, als omdat het den Heer Douwes Dekker bij goeden wil,
geenszins aan ijver en bekwaamheid ontbreekt.
Wat echter mij betreft, ik gevoel mij over de handelwijze van den Controleur te
Natal bezwaard in dier voege dat ik UHEdG. bescheiden doch ernstig moet voorstellen
eenen ambtenaar te verplaatsen, die nalatig in de opvolging mijner bevelen is geweest,
terwijl ik de vrijheid neem UHEdG. aandacht te vestigen op de omstandigheid, dat
de verwarring in de administratie, welke hier voorzeker zal volgen, geenzins aan mij
kan worden geweten.
De wd. Assistent Resident,
A. van der Ven.

[12 juni 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven betreffende Gout]
* 12 juni 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven betreffende surnumerair
Gout. (Bescheiden 1910, blz. 100)
Verschillende brieven en aantekeningen na deze datum blijken geschreven te zijn
in het handschrift van de heer Gout. Aangezien de gepubliceerde dokumenten veelal
niet de missive zelf maar de minuten betreffen, bestaat de mogelijkheid dat deze
minuten afschriften waren door de heer Gout gemaakt naar originelen van Dekker.
Het nummer van deze missive moet 231 zijn; hetzelfde verschil van 100 komt bij alle
verdere stukken voor.
No. 131.
Bijlagen
Eene Declaratie in duplo.
Natal, 12 Junij 1843.
Secretaris belast met het beheer der Residt Aijer Bangie.
Ik heb de Eer UWEDG hiernevens aantebieden eene Reisdeclaratie van den
Surnumerair ambtenaar H.J.J. Gout, met beleefd verzoek dezelve ter likwidatie te
willen doorzenden
De C 2e kl.
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[12 juni 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven betreffende Hesselink]
* 12 juni 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven betreffende klerk Hesselink.
(Bescheiden 1910, blz. 41)
No. 132.
Een declaratie in duplo.
Natal 12 Junij 1843
Secret. b.m.h.b. der Residentie A B.
Ik heb de Eer UWEdG hiernevens ter verdere doorzending aan te bieden eene
reisdeclaratie van den serjant majoor voor memorie W.H. Hesselink;
Ik neem deze gelegenheid waar UWEdG tevens te berigten dat gemelde St. Mr.
zich bij voortduring ten mijnen huize in ziekelijke omstandigheden bevindt, welke
zijn vertrek van hier naar costi, vooralsnog onmogelijk maken.
De C. 2e kl

[13 juni 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven betreffende Hesselink inzake
rijst]
* 13 juni 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake rijst. (Bescheiden
1910, blz. 82)
No. 133.
Bijlagen Geene
Natal 13 Junij.
Sekretaris belast etc.
Met referte tot mijn onlangs bij monde geuit verzoek, heb ik de Eer UWEDG. te
verzoeken mij zoo spoedig mogelijk van Rijst te doen voorzien, daar ik van dat artikel
eerlang geheel ontbloot zal zijn.
De C. 2e kl.

[14 juni 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven betreffende inzake vogelnestjes]
* 14 juni 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake vogelnestjes.
(Bescheiden 1910, blz. 104)
No. 134.
Bijlagen Geene
Natal 14 Junij 1843.
Secretaris belast etc.
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De Klingalees (volgens hem: arabier) Said heeft getracht alhier in te voeren een
kist vogelnestjes, wegende Bruto 91½ . Daar er door denzelven hiervan volstrekt
geene aangifte had plaats gehad, heb ik gemeend die kist voorlopig te moeten
aanhouden, te meer wijl het voorgeschrevene omtrent het al- of niet heffen van regten
op vogelnestjes mij niet duidelijk is.
Ik verzoek UWEDG mij wel te willen inlichten omtrent de wijze
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van behandeling dezer zaak, onder bekendstelling tevens dat het mij voorkomt dat
gemelde vogelnestjes niet aan Said maar aan den Radja van Troemong welke zich
op het oogenblik te Aijer Bangie bevindt, toe behooren, en misschien op last van dat
hoofd alhier zijn ingevoerd.
De C. 2e kl

[15 juni 1843
Van der Ven vraagt storting van geld voor schoten]
* 15 juni 1843
Assistent-Resident Van der Ven draagt Dekker op, de kosten van de 14
saluutschoten groot f 13,16 zilver in 's lands kas te willen storten, daar zij betaald
hadden moeten worden uit de som van f 150, uitgetrokken voor de viering van het
feest van 12 december 1842. Op deze missive staat aangetekend: ‘Ingenomen
kasmemoriaal 17 Julij '43’. (Bescheiden 1910, blz. 29)

[16 juni 1843
Missive van Van der Ven inzake verantwoordingsstukken]
* 16 juni 1843
Missive aan Assistent-Resident Van der Ven inzake verantwoordingsstukken. De
minuut is niet van Dekkers hand. De tekst van de genoemde dokumenten is niet
teruggevonden. (Bescheiden 1910, blz. 119)
No. 135
Bijl. diverse.
Natal den 16e Junij 1843
Aan den Secretaris belast met het beheer der Residentie Aijer Bangies.
Nevens deze vereer ik mij UWEdG: aantebieden mijne verantwoording stukken
over de jongst afgeloopen maand April.
De Contr. 2e kl.
D.

[17 juni 1843
Hesselink overlijdt ten huize van Dekker]
* 17 juni 1843
De klerk W.H. Hesselink overlijdt ten huize van Dekker.
Aan Assistent-Resident Van der Ven worden instructies gevraagd betreffende de
aanvaarding van de boedel. Tekst niet bekend.
(Bescheiden 1910, blz. 41)
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[1843
Prozatekst van Dekker: Nog eens ‘Graven’]
1843
Prozatekst van Eduard Douwes Dekker, gedateerd: Natal 1843, en kennelijk
bestemd geweest voor het Tijdschrift voor Neêrland's Indië. Of Dekker het heeft
ingezonden is onzeker. Zestien foliobladen, in de lengte gevouwen en telkens op vooren achterzijde voor de rechterhelft beschreven. (M.M.)
Ofschoon er geen nadere tijdsbepaling mogelijk is en de tekst misschien al in de
aanvang van het jaar is ontstaan, leek het gepast haar te plaatsen in de periode kort
na het overlijden van de ambtenaar Hesselink.
De titel is een toespeling op een schets van Jeronimus (Wolter Robert Baron van
Hoëvell), getiteld ‘Graven’ en afgedrukt in het Tijdschrift voor Neêrland's Indië,
augustus 1842. (Jrg. 4, deel II, blz. 181)

Nog eens ‘graven’
Ik ben een weinig huiverig om dat sombere woord: Graven tot opschrift te kiezen
van hetgene ik schrijven zal. Mij dunkt menigeen die van levenslust blaakt, en zoo
ijverig in den tuimel zijner vreugde al het zoete zoekt en geniet, dat natejagen en te
genieten is, keert zich gemelijk af van hem die over Graven spreken wil. Hoe weinig
strookt het ernstig plegtig denkbeeld aan dat woord verbonden, met den luchtigen
huppelenden gang hunner denkbeelden, en misschien wordt met minachting het
boeksken uit de hand gelegd, welks inhoud zoo weinig met den geest van deszelfs
lezers strookende is, en dien lezers derhalve zoo luttel genoegen schijnt te belooven.
Ik weet wel, er zijn er, die mij zullen tegenwerpen dat de algemeene geest in deze
gewesten niet zoo onvatbaar voor iets ernstigs, niet zoo ontoegankelijk is voor de
uitboezeming des gevoels; ik weet dit, want het is onderscheidene malen bij
verschillende gelegenheden gebleken, dat er zich menschen onder ons bevinden, die
terstond het harnas aangespen waar het gebeuren mogt dat iemand in den onschuld
zijns harten het waagde eenig algemeen gebrek te berispen, of daarop, al is het slechts
uit de verte opmerkzaam te maken. Maar die verdedigers van Indische meisjes en
Indische zeden, en zij die stoutweg beweren dat het gevoel en de smaak voor Poësie
in deze gewesten niet op eenen
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zoo lagen trap staan,* hebben daarom nog niet steeds het regt op hunne zijde. Ik zoude
ter staving van een en ander veel kunnen bijbrengen, doch mijn onderwerp brengt
zulks heden niet mede, en liever wil ik iets aanhalen ten betooge van de gegrondheid
mijner zoo even uitgedrukte vrees dat de titel: ‘Graven’ niet uitlokkend wezen zal
om deze weinige regelen, die ik uit mijne eenzaamheid het maandschriftlezend
publiek toeroep, een gunstig onthaal te doen erlangen.Het 8e nummer der vierde Jaargang van het tijdschrift voor Neêrlands Indie had
juist even het licht gezien. - ‘Staat er iets bijzonders in, Louise?’ Louise liep haastig den inhoudslijst van het boekje door:
- ‘Gematigde en koude luchtstreken van Java; - badinrigting; - Soemadang; - ach, dat is alles niets; - daar volgen de mengelingen: Isa, een verhaal, ja, dat wil ik
wel eens lezen; - Hollandsche Spreekwoorden: Het zijn niet alle koks, enz, He, mama,
welk een zonderling spreekwoord, - Graven, door Jeronimus... O, dat is zeker weder
heel droog en onbeduidend even als laatst die vertelling over eene Pedattie; ik begrijp
niet hoe men zulke geestelooze dingen in het maandschrift durft zetten.’ Zóó sprak Louise, - welke ik met even veel regt Emerentia of Antje zoude hebben
kunnen noemen, want het meisje droeg een' gansch anderen naam, - en zóó spreken
en oordeelen de meeste meisjes, zóó oordeelt een groot gedeelte der jongelingschap
dat tot het beschaafd gedeelte van ons Indisch publiek behoort.
Verhalen, waarin men verzekerd is, moord en doodslag te zullen aantreffen, bij
voorkeur dezulke waarin vrouwenschennis eene hoofdrol speelt, worden bij sommigen
gretig verslonden; ik zeg: sommigen, want de meesten lezen nooit; dit geldt
voornamelijk wat het vrouwelijk geslacht aangaat; de Heeren, - ik weet dit - hebben
fraaije bibliotheekjes met Paul de Kockjes en andere allerliefste fransche, anticlassieke
snoeperij miniatuurtjes; maar vinden Zij een ernstig woord, eene warme uitboezeming
op eenvoudigen toon voorgedragen, - dan is het als met Louise:

*

Ik behoef wel niet bepaaldelijk aantewijzen op welke personen hier bescheidenlijk de aandacht
gevestigd wordt; menige aflevering van het N:I: tijdschrift heeft tot tolk mogen verstrekken
van de gevoelens die hier bedoeld worden.
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‘Hoe onbeduidend, hoe nietig, ik begrijp niet hoe men zulke geestelooze stukken in
het maandschrift plaatsen durft!’
Ik hoop dat de Louises onzer kleine wereld het mij ten goede zullen houden,
wanneer ik ronduit zeg: ik houd veel van onzen Jeronimus. Ik ken den man niet
persoonlijk, maar mij dunkt, het moet een goed mensch wezen; ik stel mij hem in
verbeelding voor als Claudius: gevoelig en eenvoudig - gemoedelijk en humoristisch;
ik verbeeld mij, hem in zijne ‘oude bendie’ te zien rondrijden, even als de
Wandsbecker bode, al het zijne bij zich dragende, in hoofd en hart namelijk; en toch
oneindig meer bezittende dan menigeen die zich ter naauwernood verwaardigt den
belangeloozen lofredenaar der pedattie, even uit de hoogte te groeten; waarlijk ik
houd veel van Jeronimus; ik zoude hem liefhebben, al ware het dat hij mij niet zoo
aan Asmus herinnerde, - alleen om den eerbied welke hij voor de ‘stille rustplaatsen
van Gods dooden’ koestert. Ook ik gevoel ontzag voor een graf; gelijke neigingen
baren vriendschap; - vriendschap nu kan er tusschen hem en mij niet worden
aangeknoopt, - daartoe toch leef ik te veel in afzondering van de wereld, - maar het
doet mij goed, wanneer ik iets van zijne hand lees, hem te minste uit de verte te
kunnen toeroepen: Ik dank U, broeder Jeronimus!
Doch ik wilde over graven spreken; men verwachte geene geregelde beschrijving
van eene reeks van grafgestichten, zoo als ons Jeronimus die geeft; ik wilde meer
over graven in het algemeen spreken, en ben slechts in staat een enkel in het bijzonder
aantewijzen.
Lezer, als ge U in gedachten verplaatst naar het even benoorden de Linie ter
westkust van Sumatra gelegene plaatsje Natal, dan wil ik U de grafplaats aanwijzen,
waar de echtgenoot en dochter rusten van den voormaligen Gouverneur der Engelsche
Etablissementen dezer kust. Ge ziet een c.c. 30 voet hoog, van metselsteen
opgetrokken koepeldak, rustende op vier muren, in elk van welke eene boogvormige
opening U de gelegenheid aanbiedt binnen te treden; ge vindt daar twee tomben, de
eene iets kleiner dan de andere, doch overigens van gelijken vorm, welke het overschot
dekken van datgene wat den Engelschen Landvoogd Prince eenmaal het dierbaarste
op aarde was, het overschot zijner gade, het overschot van zijn kind.
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Hij was mild gezegend met tijdelijke goederen, had een onafhankelijk standpunt in
de maatschappij bereikt, de liefde zijner onderhoorigen was in ruimen mate zijn deel
geworden, en toen het oogenblik van scheiden gekomen was, ontlastten zich de harten
der bevolking, die noode den beminden heer zag vertrekken, in tranen en weegeklag.
Welk eene zelfvoldoening, welk een geluk, welk eene wellust zoude dit den
gevoeligen, edeldenkenden man verschaft hebben, indien niet de bittere herinnering
aan het verlorene die aangename aandoeningen overstemd had; - daar ginds even
achter de boomen verscholen lag immers zijn dubbel offer aan den dood! Natal had
hem veel gegeven, maar oneindig meer ontnomen; heete tranen van smart zal hij
geweend hebben, en voorzeker trachtte menige zucht door de koude grafsteenen heen
te dringen, om nog eenmaal voor het laatst de geliefde dooden te groeten van den
vertrekkenden vader en echtgenoot, die weldra niet meer de schrale troost genieten
zoude, zijne tranen op de graven zijner lievelingen te plengen.
Maar heb ik daar, door mijne verbeelding weggesleept, niet te veel gezegd? Had
die man, vrouw en kind werkelijk innig, hartelijk lief? - Waaruit blijkt dit? De
meerdere zorg immers, die aan de grafplaats zijner betrekkingen is ten koste gelegd,
kan hoogstens de ruimte zijner geldelijke middelen bewijzen; geenszins getuigenis
geven van de diepte der wonde van zijn hart. Wordt niet ook elders menig
grafgesteente opgerigt minder om den doode te verëeren, dan wel om als toonbeeld
daartestaan van den goeden smaak en onbekrompenheid der nablijvenden? Wij weten
het immers hoe dagelijks bijna ieder zich zelven en anderen misleidt. Wij willen nu
niet spreken van die ontaarden, die om erfenissen, of andere voordeelen van groveren
aard, in den dood hunner nabestaanden eene reden tot blijdschap kunnen vinden; maar op dezulken heb ik het oog, die bij het afsterven van iemand welke hun dierbaar
was, ongeveinsde tranen storten, - één' dag te huis blijven omdat de rouwkleederen
nog niet gereed zijn, - reeds den derden dag met moeite het geplooid, ernstig gelaat
kunnen bewaren, dat zij in de sterfkamer, en toen zonder huichelarij, - aannamen,
en na verloop van ééne week in het gewoel der wereld den afgestorvene geheel zoude
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vergeten hebben, ware het niet dat de rouwband om den hoed, de herinnering aan
den overledene getrouwer bewarende, hun nu en en dan de gedachte aan hem die
niet meer is, voor den geest terugriep!
Is het niet zoo, - ik weet uit de 14 dagen van Jeronimus, dat hij ten minste mij
gelijk zal geven, - worden niet de meeste dooden spoedig, al te spoedig vergeten?
Ik weet niet of zulks in Holland ook aldus het geval is, dewijl ik al daar te kort geleefd
heb om dergelijke zaken naar eisch te kunnen opmerken, maar, in deze gewesten,...
Zie hier een voorbeeld; uit vele één.Eene Dame in Indie had haren echtgenoot, en met hem het onbezorgd bestaan,
waarin zij zich tot nogtoe had mogen verheugen, verloren; - na verkoop des boedels,
waar het juist toeging, zooals Jeronimus in zijne veertiendagen zulks beschrijft, bleef
er na verëvening naauwelijks zooveel over dat Mevrouw X. de onkosten van de reize
naar Nederland zoude kunnen bestrijden. Zucht om spoedig het oord te verlaten,
waar zij vroeger zoo gelukkig geweest was, en waar op eenmaal hare verwachtingen
zoo grievend in rook verdwenen waren, waar elke plek haar aan verloren genot, elk
woord, elk voorval haar op hartverscheurende wijze aan vervlogen hoop herinnerden,
drong haar zich ten spoedigste eene scheepsgelegenheid naar Holland te verschaffen;
- nog geene acht dagen na het afsterven van haren echtgenoot bevond zij zich aan
boord van een schip, dat nog dien zelfden dag de reize naar het Moederland zoude
aannemen, en toevallig bevond ik mij op dat oogenblik insgelijks op dien bodem.Ik kende Mevrouw X niet van persoon, doch had van hare bittere smart met
medegevoel hooren gewagen, en toen ik, op het dek heen en weder wandelende, eene
vrouw in diep rouwgewaad alléén zag staan, zonder zich onder de overige Dames
die insgelijks op het schip zich bevonden te mengen, sprak ik op stillen toon, en als
om mij zelven eerbied inteboezemen voor een gebroken hart: dat is zij!
Langzaam naderde ik de voor mij heilige martelares van de onspoedsslagen dezer
aarde; ik naderde langzaam, bleef op eerbiedigen afstand staan, en... spreken? O, dit
ware mij heiligschennis geweest, tenminste vóór zij daartoe zoude aanleiding gegeven
hebben. Geschiedde dit, dan, ja dan voorzeker had ik haar
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veel te zeggen; ik zoude zeker goed gesproken hebben want mijn hart bloedde met
het hare, en woorden uit het hart tot het hart gaan zelden te loor; nu echter stond ik
daar zwijgend. Ik stond daar, zonder mij zelven daarvan bepaald rekenschap te kunnen
geven, als ware het om te verhinderen dat iemand haar in hare smartelijke, misschien
Godgewijde gedachten storen zoude; ik dacht aan den betrekking van den mensch
tot God; ik dacht aan de Eeuwigheid!
Op eens slaat zij de oogen op, ziet mij aan en schijnt iets te willen zeggen; nu kon
ik het niet langer uithouden, ik moest het haar mededeelen hoe ik met haar gevoelde,
hoe ik met haar leed, en juist begon ik met de woorden: ‘Het is voorzeker treurig,
Mevrouw...’, toen zij, mij niet eens hoorende, hetgeen ik zeggen wilde afbrak met
den uitroep: ‘Zie, daar heb ik nu reeds een half uur op gelet; die ééne kip eet alle
padiekorrels op, en wil maar niet gedoogen dat er eene andere aan het bakje komt.’
Toen ik haar in grondelooze smart over het afsterven van haren echtgenoot
verzonken waande, hield zij haren geest bezig met bespiegelingen over de gulzigheid
van eene kip!
Er zijn er, ik weet dit, die zeggen dat het luchtgestel in deze gewesten eene al te
groote aantrekkelijkheid des gemoeds niet ongestraft toelaat; dat treuren hoogst
nadeelig voor de gezondheid is, en voortdurende opgeruimdheid van geest het beste
middel is om de verwoestende kracht van het klimaat met vrucht te trotseren.
God, indien dit waar is, hebt Gij ons woonplaatsen op deze overigens zoo schoone
aarde gegeven, waar de mensch, geen mensch zijn mag? - Want, ik vraag het U, gij
die dit beweert, wat blijft er in U over, van datgene waarin gij naar Gods beeld
geschapen zijt, indien gij ophoudt te gevoelen? Zijn wij in zulke rampzalige oorden
aangeland, dat het als eene geldige gezondheidsregel moet worden aangemerkt, vóór
alles het hart, het kostbaarste dat in ons is, toeteschroeijen? Dan is Nova Zembla bij
Indie vergeleken, een paradijs; dáár verstijven slechts de stoffelijke organen van ons
aanwezen, - hier zoude de geheele werking der vermogens van ons beter deel verloren
gaan; dáár verkleumt slechts het ligchaam, hier de ziel!
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Neen, ik kan niet met U instemmen, gij die zegt dat de keerkringshemel het gevoel
verbiedt. Gij, die uit besef der noodzakelijkheid, voor uwen welstand, uwe droefheid,
- ik zeg niet, weet te matigen - maar geheel kunt onderdrukken en wegredeneren, gij gevoelt niet! Gij moogt in eer en aanzien hoog verheven zijn, - gij gevoelt niet!,
en al is het dat gij op kunstige wijze, ons wilt diets maken dat uwe smart over het
verlies des overledenen grenzenloos is, en nimmer heelen zal; en al bezorgt ge in
fraaije zoetvloeijende woorden den wond die U hart verpletterde, - ik zeg U, gij
gevoelt niet!
Ieder, behalve de verklaarde optimisten onder ons, die alles wat naar eene berisping
van Indische zeden gelijkt, blindelings afkeuren, en bestrijden, zal mij toestemmen
dat misschien nergens ter wereld de onverschilligheid der nablijvenden omtrent de
dooden zoo in het oog vallend groot is, als in Indie.
‘Hebt ge reeds gehoord dat A, B of C overleden is?’
‘Och, wat zegt ge; is het waar, en wanneer?’
‘Den zooveelsten’.
‘Wel zie, dat wist ik niet, wie had dat toen of toen kunnen denken!’ Het gesprek is uit, en de doode is vergeten!
Men had met A, B of C lange jaren vertrouwelijk, op vriendschappelijken voet
omgegaan, men had diensten van hen genoten, hun diensten bewezen; een sterke
band had de harten aanëengesnoerd, - daar komt de onverbiddelijke dood, die alles
losrukt en hij die nablijft, heeft reeds nieuwe betrekkingen aangeknoopt, even hartelijk,
schijnbaar even onverbreekbaar als de band die hem bond aan den nu reeds uit zijn
geheugen gewischte afgestorvene.
Doch wij staan nog bij het graf van de echtgenoot en dochter des Heeren Prince.
- Daar in den muur, gij kunt nog de opening zien, was eenmaal een metalen plaat
gemetseld waarop waarschijnlijk de namen der afgestorvenen en derzelver ouderdom
stonden uitgedrukt. Die plaat is daar nu niet meer; men zoekt te vergeefs naar eenig
schrift dat omtrent de dooden inlichting verschaffen kan. De vernielzucht van de
horden der Padries die in 1832, deze streken verwoestten, heeft zelfs het verblijf der
dooden niet ontzien en om de ellendige waarde van een klein stuk
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metaal, beroofden zij elk die na hun komen zoude van het genot om met stillen
weemoed halfluide den naam en het sterfuur te lezen op het graf van hen die daar
rusten.En zij die nu nog getuigen aan de echtgenoot van de vrouw die daar den eeuwigen
slaap sluimert zooveel te danken te hebben, beijveren zij zich om die laatste rustplaats
in dien netten, plegtigen staat te bewaren waarin dezelve oorspronkelijk is daargesteld?
Geenszins; rondom maken doornstruiken en hoopen vuilnis den toegang schier
onmogelijk; verscheidene steenen rollen met dof geluid uit het dak des koepels op
de graven neder; bijna rondsom zijn de muren van kalk beroofd, of wat nog erger is,
ontheiligd door de walgelijkste inscriptien en afbeeldingen. Dit laatste mag volstrekt
niet op rekening der Padries gesteld worden. Men leest Europesche namen op de
muren, en mogen het dan al Europeanen uit de heffe des volks wezen, het doet ons
leed die onzalige zucht tot bespotting en verguizing van iets ernstigs, bij onze
landgenooten aantetreffen. De Padrie stal belangshalve het metaal, - de Europeaan
schond geheel doelloos de heilige plaats, en bedierf voor menigeen den schoonen
indruk van een graf waaraan herinneringen verbonden zijn.
Nu willen wij een ander graf gaan bezigtigen, daar boven op dat bergje. Een soort
van borstwering van opëengestapelde steenen omringt eene tent, waaronder het graf
van een' Inlandschen Vorst. - Dáár in dien hoek staat de paijòng die gedurende zijn
leven, voor hem werd uitgedragen, opdat toch vooräl reeds uit de verte zijn aanzien,
zijne grootheid zoude in het oog vallen; en niet te vreden gedurende zijn geheel leven
die stomme getuige zijner magt te hebben doen eerbiedigen, moet nog na zijnen dood
dat onderscheidingsteeken op zijn graf, den eenzamen wandelaar toeroepen: hier rust
Toeankoe... Arme dwaas, alsof men aan gene zijde van het dal der schaduwen des
doods onderscheid maakte, tusschen U, die den pajong voerdet, en hem die uwen
pajong droeg!
Dáár ligt het bidkleed, waarop de man gewoon was God en den profeet aanteroepen.
Zie, het is geheel versleten en vergezelt den overledene tot in zijn laatst verblijf om,
als ware het getuigenis afteleggen zijner vrome aanhoudende Gods-vereering. Wildet
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gij daarmede Uwen God en Uwen profeet bedriegen, gij die dat bewijsstuk van
vroomheid aan Uwen Toeankoe in den dood hebt medegegeven? Zijt gij er zoo van
overtuigd dat de gedachtenloos opgezegde formuliergebeden nimmer tot den
Almagtige zijn opgeklommen, dat gij het noodig oordeeldet, dat de doode op zijn
bidkleed wijzende tot den God des Hemels zoude kunnen zeggen: ‘Heere, ik heb tot
U geroepen, - herhaaldelijk heb ik U aangeroepen, o Heere, zie hier mijn bidkleed;
het is geheel verbruikt; met mijne knieën heb ik het versleten; Heere, gedenk mijner
in genade!’
Wij beklagen den Toeankoe... en anderen die voor den oppersten Regter
verschijnende, niets dan een versleten bidkleed als getuige van hunnen afgelegden
levenswandel kunnen aantoonen.
Daar ligt de eenmaal zoo groote man; daar ligt zijn vergaan overschot te midden
der lijken van geringe Maleijers; waarom liggen die eenvoudige graven rondsom de
met zorg opgerigte grafstede verspreid, daar het toch hier geen eigenlijk gezegd
kerkhof is? Is dit misschien om daardoor, zoo mogelijk, bij den Maleijer het denkbeeld
te verlevendigen, dat de menschen wat hunne eigenlijke waarde betreft, gelijk zijn,
ten minste niet naar rang of stand alléén, behooren geschat te worden?
Waarlijk niet; die begrippen zijn voor den Inlander nog onbereikbaar, en het zal
wel onder de pia vota behooren, hen tot zulk een standpunt optevoeren.
Ik vraagde onlangs eenen Sumatraan van gering aanzien, doch eenigzins beschaafde
manieren, en wien ik bij het graf op den berg ontmoette, waar zich volgens zijne
gedachten, de ziel van den Toeankoe bevond?
‘Wel, - in den Hemel!’
‘En waar denkt gij, na uw afsterven te komen?’
‘Dat weet ik niet’.
‘Wat heeft de Toeankoe gedurende zijn leven gedaan, dat hem, volgens U, zoo
onwedersprekelijk regt op de zaligheid geeft?’
‘De Toeankoe heeft veel gebeden.’
‘En bidt gij dan niet?’
‘O, ja, zeer veel!’
‘En waarom twijfelt gij dan voor U zelven aan datgene, wat U
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bij den Toeankoe als een vast gevolg van zijn bidden zoo zeker voorkomt?’
‘Dat komt dewijl ik geen Toeankoe, maar slechts een gemeen mensch ben;
misschien zal God mij hooren, misschien niet, - maar den Toeankoe hoorde hij zeker!
Indien gij niet vermoeid zijt, Lezer, volg mij nog eenige oogenblikken, ik wil U nog
twee graven toonen; misschien dat de gedachten die bij het aanschouwen in Uwen
geest oprijzen, U schadeloos zullen stellen voor de vermoeijende wandeling over de
bergen. Ik zoude, indien, hetgeen ik niet hoop, gebrek aan schoonheidsgevoel dit
noodzakelijk maakte, U opmerkzaam kunnen maken op het heerlijke vergezigt dáár,
over de ruime zee, in hare onafgebrokene, onvermoeide rolling het schoonste beeld
der Eeuwigheid, - dáár over het landschap met bergen en bosschen, het schoonste
wat men zien kan, en de kronkelende rivieren nog schooner dan dat alles; ik zoude
U kunnen verhalen van de menschen die daar wonen, hoe God hun een schoon land
gaf om gelukkig te zijn; hoe zij zelven die gave minachten en verwaarloozen om
ongelukkig te wezen; ik zoude U op dit alles kunnen opmerkzaam maken, indien
niet heden het doel onzer reize was - wat eigenlijk het einddoel onzer geheele
levensreize uitmaakt - een graf!
Wij zijn over de bergen heen het strand genaderd. Donkere schaduwen van
Sparreboschjes (tjimarra, aroo) vullen de vlakke streken die buiten de bergen langs
de zeekust zich uitstrekken. Eenzaam en somber is de plaats; juist geschikt voor de
dooden, of voor hen die levend, gaarne aan den dood of de dooden denken. Daar
ginder regts, ziet gij de bergen, zoo even door ons betreden, met eeuwig jeugdig
groen bedekt, en de landstreek in voortdurenden bloei, getooid in het nimmer
afteleggen bruidsgewaad der natuur, - dat is het beeld van het leven!
Ginds aan de andere zijde dringt het eentoonig geklots der golven U in het oor;
gij wendt den blik derwaarts, en door de verspreide stammen der tjimarra heen, zoekt
en vindt Uw oog de onafzienbare zee. Immer bruist ze, immer verdwijnt de eene golf
in de andere; zóó rolde ze eeuwen lang vóór ons, en schuurde het strand, zóó zal ze
eeuwen na ons voortschuimen en ko-
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ken, en de gevoellooze, onnadenkende zal zeggen: ‘dat is eentoonig!’ en hij die
poësie in het hart draagt zal uitroepen: ‘dat is schoon, want dat is een beeld der
Eeuwigheid!’
Zie, zoo staan we hier tusschen het leven, en wat aan gene zijde van den dood is:
de onsterfelijkheid! Waar zoudt ge Uwe dooden begraven indien het niet hier is? O
gij, wien het hart schrikt bij de gedachte aan het afscheid uit dit leven, kom hier bij
dit sparreboschje; de eenzaamheid op deze plaats zal de schrikbeelden uwer
verbeelding door stille, vrome blijdschap doen vervangen; gij zult eenige oogenblikken
de beuzelingen die U zoo vast aan de aarde ketenen, op derzelver regte waarde
schatten; ge zult met mij gevoelen dat ons eigenlijk leven met het sterven een aanvang
neemt, en onwillekeurig ontvliet U de stille bede: ‘Vader des levens, geef mij een'
zaligen dood!’
Dáár zijn de graven ter welker bezigtiging wij ons herwaarts begaven. Gij ziet mij
zwijgend aan, als vraagde Uw oog: ‘hebben wij dáárvoor eene zoo vermoeijende
wandeling gemaakt? Ik zie niets bijzonders daaraan; twee aardhoopen, de eene reeds
verzakt en niet meer onderhouden, de andere versch en blijkbaar van latere
dagteekening verdienen toch wel niet in die hooge mate onze belangstelling!’
Schort uw oordeel op; ik wil U zeggen wat ik van die graven weet; het is zeer
weinig en ieder kan U daarvan even veel, misschien meer zeggen, doch... daar nadert
een soldaat; indien gij niet vreest uw welligt opgewonden gevoel te kwetsen door
ruwe aanraking met uitdrukkingen uit het werkelijk leven, - vraag hem. - Doch vooraf
bedenk dat eene gansch andere reden hem herwaarts voerde, dan die welke ons op
deze plaats bragt. De man is eenige uren vrij van zijne dagelijksche werkzaamheden,
hij besteedt die met wandelen door de omstreken, hij denkt misschien aan eene
roestvlek op zijn geweer, aan den tijd waarop hij zich weder te huis moet bevinden
om zich geen straf op den hals te halen; welligt - ik wil mijne meening omtrent hem
hooger opvoeren, want de keuze zijner wandelplaats heeft mij voor den man
ingenomen, - welligt denkt hij aan zijne betrekkingen; hij droomt misschien van het
oogenblik waarop hij zijnen Vader, zijne Moeder zal wederzien, hij telt de jaren die
nog moeten verloopen voor dat gewenscht tijdstip dáár is; misschien... doch
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waartoe alle die gissingen; dit is zeker, want naderbij komende herken ik zijne
persoon, en kan dus met eenige zekerheid spreken, - dit is zeker dat hij niet denkt
aan datgene wat ons bezig houdt, aan den dood en de Onsterfelijkheid.
‘Kunt gij mij zeggen, vriend, wie hier in dat nieuwe graf rust?’ ‘Dat is die Serjant
die zich eergisteren voor den kop heeft geschoten; men heeft hem hier begraven
omdat daar naast in dat andere graf ook iemand ligt die op die wijze gestorven is;
die twee behooren dus bij elkander!’
De man sloeg de hand aan de muts, en ging zijns weegs; eenige oogenblikken later
hadt gij door de boomen, het fluiten van een vrolijk wijsje kunnen hooren.
Mijn God, is het mogelijk! Een mensch blijft koel bij het verhaal dat twee menschen
zich zelven ongeroepen voor den Regterstoel des Eeuwigen geplaatst hebben. Het
doet mij leed dat gij dien Soldaat gevraagd hebt; ik hadde U hetzelfde ten antwoord
gegeven, maar waarlijk, ik had het op eene andere wijze gezegd.
Het is zoo; - Daar liggen twee zelfmoordenaars; van den eersten weet ik niets dan
het ongelukkig uiteinde; hem echter, wien dat nieuw gedolven graf besluit, heb ik
gekend... Ik weet niet of de man reeds oud was, doch ongebondenheid hadden zijne
haren doen grijzen. Een aantal jaren had hij de vermoeijenissen en ontberingen van
het krijgsmansleven ondergaan; hij was, naar men mij verzekert eenmaal, voor zijn
verderfelijk gebrek, alle énergie knakte, een braaf, onverschrokken soldaat; van
lieverlede begon hij zich zelven een last te zijn; het leven viel hem te zwaar, omdat
hij zich willens en wetens de kracht benam het te dragen, en... gij weet het einde!
Het is geen nieuw denkbeeld, maar juist, treffend en aandoenlijk is de gedachte:
Eens sluimerde hij die daar nu den dood slaapt, aan de borst eener teedere moeder;
misschien was hij eenmaal de hoop zijner Ouders, welligt het afgebeden kind
waarmede de weldadige Schepper, de vroomheid van een door liefde vereenigd paar
zegende; eenmaal zag een vader met welgevallen, misschien met trotschheid op den
veelbeloovenden zoon neder, eens bevochtigden tranen van vreugde de wangen der
moeder; en hij die nu het leven als eene hel schuwde, deed de eerste schreden in
hetzelve op bloemenpaden, die hem de Ouderlijke liefde
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bereid had. Hij die daar met schuld beladen, op eene gewelddadige wijze de
beschikking Zijns Scheppers vooruitloopende, het leven verliet, stond eenmaal aan
het begin van zijn weg met het oog hoopvol op de toekomst gevestigd; ook hem
scheen eens het leven schoon; ook hem blonken eenmaal de vriendelijke beelden
eener nabijzijnde toekomst in de oogen, en weerkaatsten in den spiegel zijner jeugdige
fantaisie; ook hem heeft eens het hart hoog in den boezem geklopt, toen hij van kind,
jongeling, - van jongeling, man werd; toen hij de ketenen, - ach droegen wij ze immer,
- van het ouderlijk gezag afschudde, en vrij, op eigen kracht steunende, uit het huis
waarin hij geboren werd, de wereld intrad, toen hij gevoelde dat nu de tijd naakte
van vervulling zijner wenschen, van verwezenlijking zijner idealen; toen hij, ongeacht
de verantwoordelijkheid die elk op zich zelven handelend wezen aankleeft, zich zalig
waande in het gevoel van mannelijke kracht en mannelijke waarde; ook hij zal, als
wij, gevallen zijn, en weder opgestaan, en voornemens gekoesterd hebben, en ze
weder laten varen; ook hij zal eenmaal de verblinding vervloekt hebben, die hem de
wereld als een begeerlijk goed deed voorkomen, en die eerst week toen de genietingen
van dit leven zich in al derzelver bedriegelijke naaktheid, voor zijn oog vertoonden;
ook hij zal gestreden hebben met de omstandigheden des levens, en gekampt met de
onstuimige begeerten van een weerbarstig gemoed; ook hij zal meermalen gebeden
hebben, en zijne ziel opgevoerd tot den oorsprong van zijn bestaan, en het beklemd
gemoed uitgestort voor zijnen Schepper, en misschien is ook zijn hart beweldadigd
door enkele droppen uit den Bron der Eeuwige Liefde.
Welk eene reeks van aandoeningen hebben de borst bezield die nu niet meer klopt,
niet meer gevoeld; welke eene opeenstapeling van denkbeelden komt ons voor den
geest bij het herdenken aan alles wat in dat hoofd, en dat hart moet zijn omgegaan;
wat al wenschen, begeerten en verwachtingen heeft het gekoesterd; hoevele millioenen
ideën hebben dat hoofd doorkruist; en het einde van dat alles?... Een hoop zand dekt
het overschot van den zelfmoordenaar, - een hoop zand dekt het ligchaam dat spoedig
geen ligchaam meer wezen zal, - nog weinige dagen, en het is der vertering prijs
gegeven, en men zoude te vergeefs zoe-
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ken naar de vergane overblijfselen van datgene, wat eenmaal ten woonplaats strekte
eener menschelijke ziel! En die ziel, Lezer? - Zullen wij zeggen: ‘Ik dank U, Heer, dat ik niet ben gelijk deze!’
Zullen wij met opgerigten hoofde trotsch nederzien op den grafterp van den
zelfmoordenaar? - Zullen wij oordeelen?
Wie staat, zie toe dat hij niet valle! Laat de medelijdende traan die ons oog ontrolt,
door de zoden dringen van den aardheuvel; misschien brengt een zilte drop die van
het medegevoel onzer harten getuigt, den doode onzen groet over, en dan,... kom
lezer, de knie gebogen en gebeden: ‘Heer, wees hem en mij genadig op den dag des
oordeels!’
En nu, laat ons zwijgend huiswaarts gaan.Natal 1843.
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[17 juni 1843
Van der Ven zendt declaratie terug]
* 17 juni 1843
Assistent-Resident Van der Ven zendt de declaratie van H.J.J. Gout dd. 12 juni,
aan Dekker terug, met de opdracht daarbij het bewijs van betaling voor scheepsruimte
over te leggen. (Bescheiden 1910, blz. 100)

[17 juni 1843
Ontvanger geeft inlichtingen inzake vogelnestjes]
* 17 juni 1843
De kommies-ontvanger van de inkomende en uitgaande rechten te Aijer Bangies
deelt aan Assistent-Resident Van der Ven mee, dat vogelnestjes van invoerrechten
vrijgesteld zijn, maar dat de importeur gestraft moet worden met de bij artikel 123
van het reglement voor de Westkust van Sumatra bepaalde boete, omdat hij verzuimd
heeft de voorgeschreven formaliteiten in acht te nemen. (Bescheiden 1910, blz. 105)
Afschrift van deze brief wordt aan Dekker gezonden, in antwoord op zijn schrijven
van 14 juni.

[17 juni 1843
Van der Ven meldt zending van rijst]
* 17 juni 1843
Assistent-Resident Van der Ven meldt aan Dekker, in antwoord op diens brief van
13 juni, dat de rijst te Padang is besteld, en verzoekt hem de aanvragen voortaan
eerder in te dienen, daar de bestellingen dikwijls vijf of meer weken onderweg zijn.
Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 82)

[18 juni 1843
Missive van Dekker aan Postkommies te Padang]
* 18 juni 1843
Missive van Dekker aan de Postkommies te Padang inzake militaire kledingstukken,
en geschreven naar aanleiding van een vraag van de Militaire Commandant van
Natal. (Bescheiden 1910, blz. 59)
No. 139
Natal, 18 Junij 1843.
Postkommies te Padang.
Door den Militairen Kommandant van Natal is in do 26 Januarij JL aan het adres
van den administrateur van het garnizoen te Aijer Bangie, verzonden een pakje
militaire kleedingstukken, welke volgens schrijven van den belanghebbende niet zijn
teregt gekomen.
Daar de mogelijkheid bestaat dat dit pakje abusievelijk door den praauwvoerder
die met de bezorging belast was, naar Padang is medegenomen, neem ik beleefdelijk
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te Padang een dergelijk pakje is uitgeleverd.
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Ter nadere inlichting heb ik de eer den Inhoud te specificeren als volgt:
4 witte broeken.
1 blaauw buisje.
7 paar lage } schoenen.
2 paar hooge } schoenen.
en 3 hemden.
De C. 2e kl.
D.

[21 juni 1843
Van der Ven zendt instructies inzake nalatenschap]
* 21 juni 1843
Assistent-Resident Van der Ven zendt Dekker instructies inzake de nalatenschap
van Hesselink. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 41)

[24 juni 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels betreffende Dekker]
* 24 juni 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels. (Bescheiden 1900, blz.
17)
De tekst van de aanmerkingen zelf is niet teruggevonden.
No. 160.
Aijer Bangies, 24 Junij 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
Ten vervolge van mijne missive van den 9en dezer no. 115 geef ik mij de eer,
UHEdG. hierneven aan te bieden eene nota van voorloopige aanmerkingen op de kas
rekening van den controleur 2e klasse te Natal, over de maand April ll. waaruit
UHEdG. zal kunnen blijken, dat het debet van den Controleur Douwes Dekker thans
reeds tot een bedrag van f750 is gestegen.
Onder deze omstandigheden neem ik de vrijheid UHEdG. in overweging te geven,
om provisioneel de inhouding op het tractement van den Controleur voornd. ten
behoeve van Mr. Cremer te Batavia te doen staken, tot zoo lang het achterstallig
bedrag zal zijn aangezuiverd.
Ik noteer hier verder dat de controleur voornd. tot dusver achterlijk blijft, zoowel
in de inzending zijner stukken, als in het beantwoorden van de dezerzijdsche missives,
ofschoon hij ook sedert het begin dezer maand door den ambtenaar Gout wordt
geassisteerd.
de wd. Assistent-Resident,
A. van der Ven.
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[24 juni 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake verantwoordingsstukken
over mei]
* 24 juni 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake
verantwoordingsstukken over mei. (Bescheiden 1910, blz. 120)
De tekst van deze stukken is niet teruggevonden. De ontbrekende wisselbrief werd
op 26 juni ingezonden.
No. 138
Bijlagen Eene Nota in 2o met daarop vermelde Verantwoordingstukken
Natal, 24 Junij 1843
Ik heb de Eer UWEDG hiernevens aantebieden de Verantwoordingen over de maand
Mei JL volgens bijgaande Nota.
UWEDG zult ontwaren dat onder de bijlagen der kasrekening is ontbrekende de
onder No. 2 voorkomende wissel van Tappanolie ad f1200. - in do 4 mei uitbetaald
aan den Chinees Limsing, welke bewijsstuk verlegd schijnt te wezen, althans het
zelve is op het oogenblik niet te vinden.
Pr eerstkomende gelegenheid zal ik den wd assistent Resident van Tappanolie
verzoeken mij wel een duplicaat van dien wissel te willen doen geworden, als wanneer
ik denzelven door den Chinees Limsing, welke eerstdaags alhier verwacht wordt,
voor voldaan geteekend UWEDG nader zal doen toekomen
De C 2e kl.

[24 juni 1843
Missive van Van der Ven inzake verantwoordingsstukken]
* 24 juni 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker inzake
verantwoordingsstukken over vierde kwartaal 1842. (Bescheiden 1910, blz. 127)
De tekst van de genoemde nota's is niet teruggevonden.
No. 161.
Aijer Bangies 24 Junij 1843.
Aan den controleur der 2 klasse te Natal.
Ik heb de eer UEG: hiermede ter beantwoording aantebieden nota's van voorloopige
aanmerkingen op de verantwoordingen van het zout en provisie pakhuis te Natal,
alsmede die der inkomende en uitgaande regten, alle over het 4e kwartaal 1842.
Verder wordt bij de nota van aanmerkingen op de generale kasrekening dezer
Residentie over hetzelfde tijdvak voor zooverre Uwe afdeeling betreft, het volgende
aangeteekend
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§ 4. dat aan den controleur 2 klasse te Natal is betaald voor het daarstellen eener
bamboezen woning binnen het fort aldaar bestemd voor drie Mandhelingsche
staatsgevangenen, eene som van f 120:, terwijl er geene autorisatie bekend is om
gedachte som in uitgaaf te stellen. Ook had eene specificatie behooren te worden
overgelegd op hoedanige wijze deze gelden zijn besteed geworden.
§ 5. dat als nog ontbreekt de ophouding van betaling van den controleur Douwes
Dekker, om welk stuk als nog wordt verzocht.
§ 6. Dat als nog wordt ingewacht de bewijzen der betaalde recognitie gelden op
het debiet van zout te Natal over de maanden September, October, November en
December 1842 en dat nog niet zijn ingekomen de ondervolgende periodieke stukken
als:
Verantwoording der Blanco zegels te Natal over het 4e kwartaal 1842
Idem der gezegelde uitklaringen over hetzelfde tijdvak.
Aangenaam zal het mij zijn van UEG de gevraagde ophelderingen en stukken met
eenigen spoed te mogen ontvangen.
De wd. Assistent Resident
A. v.d. Ven.

[25 juni 1843
Natal verzendt f 3750 naar Mandheling]
* 25 juni 1843
Uit Natal wordt f 3750, - naar Mandheling verzonden in 50 kisten. Tekst van het
begeleidend schrijven is niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 101)

[26 juni 1843
Aan Van der Ven wordt een wissel gezonden]
* 26 juni 1843
De in de brief aan Assistent-Resident Van der Ven, dd. 24 juni, ontbrekende wissel
wordt ingezonden, met begeleidend schrijven. De minuut is niet van Dekker. Tekst
niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 120)

[26 juni 1843
Bericht aan Van der Ven inzake wissels]
* 26 juni 1843
Bericht aan Assistent-Resident Van der Ven, dat te Natal twee wissels groot f 1785
en f 404 koper, ten behoeve van de Chinees Tjong Ajong op 's lands kas te Padang
zijn afgegeven. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 101)
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[26 juni 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake transportloon]
* 26 juni 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake transportloon.
(Bescheiden 1910, blz. 120)
No 144
Natal, 26 Junij 1843.
Secretaris belast met het beheer der Residentie AB.
Bij § § 5 en 6 van de aanmerkingen op mijne kasrekening over de maand februarij
JL wordt aangemerkt dat bij Zout- en geldtransporten naar mandaheling slechts f½
p. étap kan worden tegoed gedaan voor den Conducteur, terwijl daarvoor bij koeliebon
steeds f1. - p. Etap - of f8. - van hier naar Penjaboengan - wordt in uitgaaf gesteld;
Ik heb de Eer in beantwoording van die beide § § - het volgende te doen dienen:
Een conducteur is verantwoordelijk voor eventuële te kortkomsten onderweg, en
wordt alleen op die voorwaarde aan de koelies medegegeven, zoodat, ofschoon de
respectieve hoofden aansprakelijk zijn bij het Gouvernement, hij echter door gene
als responsabel beschouwd wordt.
Voor f½ p. Etap wil natuurlijk niemand die verantwoording op zich laden.
Ik zal derhalve indien men voortgaat met op die uitgaaf aanmerking te maken
genoodzaakt zijn om, of de geld en zoutverzendingen geheel te staken, - of die
verzending zonder Conducteur te doen plaats hebben.
Ten slotte heb ik de eer het volgende onder UEDG aandacht te brengen:
Een koeliebon van mijn voorganger bij eene geldverzending van b.v. 50 kistjes
was als volgt:
1 Conducteur

à f ½ - 8 Etappen

f 4.-

50 koelies

à f ½ - 8 Etappen

200.-

3 koelies voor het dragen ½ - 8 Etappen
van het koeliegeld

12.-

5 Barissans

20.-

½ - 8 Etappen

_____
Totaal

f236.-

Mijn voorganger betaalde dus in het geheel juist de zelfde som als ik, daar mijne
koeliebons ook f236 bedragen, en er bestondt
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dus slechts dit onderscheid dat men voor den Conducteur f4. - in uitgaaf stelde
ofschoon die persoon altijd f8. - genoot; terwijl men de daaruit voortvloeijende schade
dekte, door voor het dragen van het koeliegeld 3 personen in Rekening te brengen,
waartoe altijd slechts 2 benoodigd waren en gebezigd zijn. - Ik verzoek UEDG
beleefdelijk mij wel te willen inlichten of het UWEDG intentie is dat ik dienzelfden
weg volgen zal?
De C. 2e kl.
D.

[26 juni 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake herstelkosten]
* 26 juni 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake herstelkosten.
(Bescheiden 1910, blz. 122)
Het bedoelde bedrag was gebruikt voor reparatie aan de controleurswoning.
No. 145
Natal 26 Junij 1843.
Secretaris belast met het beheer der Residentie Aijer Bangie.
De Uitgave ad f31.83 verhandeld bij mijne kasrekening van Februarij JL waarop
aanmerking is gemaakt bij § 12 van de voorloopige aanmerkingen op dezelve was
noodzakelijk en onvermijdbaar, terwijl ook de spoed waarmede de daarbij bedoelde
reparatiën moesten worden geëffectueerd, niet toelieten daartoe voorloopige autorisatie
aftewachten.
Ik verzoek UWEDG beleefdelijk mij te willen opgeven hoe ik te handelen heb om
deze f31.83 Koper gevalideerd te krijgen.
De C. 2e kl.
D.

[26 juni 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake prauwhuur]
* 26 juni 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake prauwhuur.
(Bescheiden 1910, blz. 123)
No. 146
Natal 26 Junij 1843
Secretaris belast met het beheer der Residentie Aijer Bangie.
UWEDG. vraagt bij § 14 van de aanmerkingen op de kasrekening van Natal over
Februarij JL met welke vaartuigen de militairen zijn aangevoerd voor welker
debarkement telkens f3. - wordt in Rekening gebragt.
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Het is mij niet wel mogelijk de namen van de onderscheidene praauwvoerders alsnog
op te geven, doch neem de vrijheid omtrent de herhaalde inuitgaafstelling van
debarkementsonkosten het volgende te noteren.
Men weet dat de toegang tot de rivier van Natal immer zeer moeielijk geweest is,
en dat de moeielijkheid door het aanhoudend aanslibben van zand in de monding
sedert eenige maanden hoe langer hoe meer is toegenomen. Dit heeft ten gevolge
dat bijna geene enkele praauw terstond de rivier kan binnen vallen, maar altijd op
getij of wind op de reede, somtijds zelfs bij Karakara, - moet blijven wachten. - De
praauwvoerder die dat over het hoofd ziet loopt gevaar zijn vaartuig te verliezen. Ik
zelve heb dit ondervonden daar ik in November JL zwemmende aan wal ben gekomen,
terwijl nog onlangs de praauw van den surnumerair Gout is omgeslagen, zoodat deze
ambtenaar met levensgevaar de wal bereikt heeft.
Het staat niet ter mijner beoordeeling of de dadelijke ontscheping van aangekomen
militairen noodzakelijk is, en ik ben derhalve op aanvrage van den militairen
kommandant mijns inziens verpligt, daartoe ten allen tijde eene praauw kollek te
doen beschikbaar stellen.
De C 2e kl
D.

[26 juni 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake
verantwoordingsstukken]
* 26 juni 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven als antwoord op de nota
van aanmerkingen: inzake verantwoordingsstukken, gedateerd 8 maart 1843.
(Bescheiden 1910, blz. 132)
Beantwoording van den Controleur der Nota van aanmerkingen op de
2 klasse te Natal.
kasrekening van den Controleur 2 klasse
te Natal over de maand Februarij ll.
1. Factuur en bevinding gaan hiernevens. 1. Dat bij de kwitantie voor het aan
Anachoda Langkap betaalde vrachtgeld
ad f 24 koper, voor den overvoer van 3
koijangs zout van Aijer Ban-
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gies naar Natal een exemplaar van het
factuur en bevinding behoort te worden
gevoegd, met verzoek beide alsnog in te
zenden.
2. Dat bewijs wordt hierbij overgelegd. 2. Dat bij de kwitantie voor het betaalde
vrachtgeld, voor den overvoer van een
inlandschen militair van Aijer Bangies
naar Natal, behoort te worden gevoegd,
een bewijs van den militairen
kommandant, dat die militairen behoorlijk
zijn overgevoerd; wordende dit stuk
alsnog te gemoet gezien.
3. Deze wissel gaat van de verlangde
verificatie voorzien hierbij terug.

3. Dat de handteekening van den
Mandhelinger Siemasoman, voor den
ontvangst van een wissel groot f 500
koper, niet is bekrachtigd; met verzoek
zulks alsnog te doen geschieden,
wordende te dien einde de wissel
hiernevens gevoegd.

4. Dit zal in den vervolge geobserveerd 4. Dat de handteekening van den
worden.
Mandhelinger Siemanompak voor den
ontvangst eener wissel groot f 500 koper
door den kashouder is bekrachtigd, met
verzoek zulks voortaan in den geest van
het bepaalde bij No. 75, Staatsblad 1829
door onpartijdige personen te doen
geschieden.
5. Hiervan handelt missive van heden No. 5. Dat voor het transport van zout naar
144.
Mandheling bij de koeliebon ddo 7
Februarij ll.

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

242

groot f 216 een conducteur is opgebracht
met f 1 per etappe, kunnende echter
slechts 50 cents worden gevalideerd;
zoodat het montant met f4 is vermeerderd.
6. Als boven.

6. Hetzelfde is van toepassing op de
koeliebon voor het transport naar
Mandheling.

7. Ik verzoek dat mijne missive van 16
Maart jl. No 131, als beantwoording
moge beschouwd worden van de in deze
paragraaf vervatte aanmerkingen,
blijvende die missive van kracht ondanks
de beantwoording daarvan bij missive
van den Resident van Aijer Bangies dd.
20 Maart No 337/61.

7. Dat bij Gouv. besluit van den 9
September 1841 No 2, voor den inhuur
van een prauw kollek ladende een
koijang, naar de reede en terug f 3 wordt
gevalideerd zoo dat voor de lossing van
de 25 koijangs zout van hier overgevoerd
slechts f75 kan worden in uitgaaf geleden,
zijnde het meerder betaalde a f 65
geroijeerd.

8. Mijne missive van den 16 Maart 1843
No 129 blijft van kracht in weerwil van
het daarop gevolgd onheusch antwoord
van den Resident Aijer Bangies dd. 2
Maart 1843 No. 336/16 zullende ik de in
uitgaaf stelling van het tractement aan
den mandoer Siebidjoe aan de beslissing
van het Gouvernement onderwerpen.

8. Dat met referte tot dezerzijdsche
missive van den 6 dezer No. 273/61 de
bezoldiging aan Sie Bidjoe ad f20½ zilver
niet kan worden gevalideerd, met verzoek
de uitgaven dienaangaande weder in te
nemen.

9. Hoewel dit bewijs stuk overbodig kan 9. Dat voor de genoten 10 cents recognitie
geacht worden wordt hetzelve hierbij
perpicol, eene kwitantie moet worden
overgelegd.
overgelegd, met verzoek dit stuk alsnog
in te zenden.
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10. De verlangde specificatie gaat
hiernevens.

10. Dat verzocht wordt eene specificatie
in te zenden van de inkoop van
emballage, waarvoor f17 in uitgaaf wordt
gesteld.

11. Alsboven.

11. Dat evenzoo eene specificatie noodig
is van de ingekochte dammar enz:
waarvoor f 21.13 wordt uitgegeven.

12. Zie missive van heden no. 145.

12. Dat niet kan worden gevalideerd de
som van f31.83 koper betaald voor
reparatie van de controleurs woning,
zonder dat de autorisatie daartoe wordt
aangewezen, zijnde inmiddels dit bedrag
geroijeerd. Hieromtrent wordt nog
opgemerkt dat uitgaven voor het
bouwdepartement, niet bij den 3
maandstaat kunnen worden verhandeld.

13. Ik neem de vrijheid mij te referen aan 13. Dat alsnog wordt ingewacht de
§ 4 der beantwoording op de
ophouding van betaling van den
aanmerkingen over December jl.
Controleur 2 klasse Douwes Dekker reeds
gevraagd bij § 4 der aanmerkingen over
December ll.
14. Zie mijne missive van heden no. 146; 14. Dat inlichting gevraagd wordt met
welke vaartuigen zijn overgevoerd de 4
militairen voor dewelke telkens f 3. voor
debarkeering wordt opgebracht.
Natal, den 26 Junij 1843.
De Controleur 2 kl.
Dekker

Aijer Bangies, den 8n Maart 1843.
De Resident
Weddik
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[26 juni 1843
Verzoekschrift van de Hoofden van Natal aan Michiels]
* 26 juni 1843
Maleis verzoekschrift van de Hoofden van Natal aan kolonel Michiels. De tekst
is vertaald ‘van alle omhaal ontdaan’ en van verklarende aantekeningen (tussen
haakjes) voorzien door De Bruijn Prince.
(Bescheiden 1910, blz. 126)
Dat de Toeankoe besaar van Natal, de datoe's en de radja's bij gerucht hebben
vernomen, dat de kommandeur (kontroleur) zal worden vervangen. Dat ingeval de
tegenwoordige titularis vervangen wordt, zij vrezen een kommandeur te zullen krijgen
die handel drijft of niet goed recht spreekt.
Dat zij daarom verzoeken de tegenwoordige heer te mogen behouden.
Natal, 26 Juni 1843.
Toeankoe Besaar Natal
Datoe Soetan Panghoeloe (van de soekoe Rau)
Datoe Moeda (van de soekoe Bandar Sepoeloe)
Datoe Sinara Pandjang (van de soekoe Menangkabau)
Datoe Magat Maradja (van de soekoe Padang en Tigablas)
Datoe Poetie (van de soekoe Barat)
Datoe Panghoeloe
Datoe Katie
Maharadja Kanda
Radja Iendamara (van Singkoeang)
Radja Manggoejang (van Taboejoeng)
Hadjie Joesoep Tapoes, wakiel (gemachtigde voor de overleden) Toeankoe
Samba (van Lingabaja)
Datoe Paroegoetan.

[28 juni 1843
Aan Van der Ven worden gedrukte stukken gevraagd]
* 28 juni 1843
Aan Assistent-Resident Van der Ven worden enkele gedrukte stukken gevraagd.
Tekst niet bekend. Brief niet door Dekker geschreven.
(Bescheiden 1910, blz. 60)
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[30 juni 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels betreffende Dekker]
* 30 juni 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels inzake Dekkers
verantwoordingsstukken. (Bescheiden 1900, blz. 19)
De tekst van de bedoelde nota van aanmerkingen is niet teruggevonden.
No 167.
Aijer Bangies, 30 Junij 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
Ten vervolge van mijne missives van den 9en en 24en dezer no. 115 en 160 geef
ik mij de eer UHEdG. hierneven aan te bieden, de dezerzijdsche nota van aanmerkingen
op de kasrekening van Natal over de maand Mei ll. waaruit UHEdG. zal kunnen
blijken:
a. Dat de Controleur 2e klasse te Natal Douwes Dekker weigerachtig blijft om op
de dezerzijdsche aanmerkingen te letten.
b. Dat hij niet alleen voortgaat om uitgaven in rekening te brengen, welke volgens
de bestaande voorschriften niet kunnen worden gevalideerd, maar ook volhardt
bij zijne weigering om aan de maandelijksche aflossingen gevolg te geven van
het door hem op Batavia genoten voorschot en
c. Dat het debet van den Controleur voornoemd thans tot een montant van f860 is
gestegen.
Ik neem de vrijheid verder hier te noteren dat UHEdG. nadere beschikking in deze
zal worden afgewagt, alvorens door mij aan de overmaking van het door de Controleur
Douwes Dekker over April en Mei ll. in 's lands kas gestortte bedrag ter afdoening
zijner particuliere schulden te Batavia, zal worden gevolg gegeven.
De wd. Assistent-Resident,
A. van der Ven.

[2 juli 1843
De Militaire Commandant vraagt arrestantenlokaal]
* 2 juli 1843
De Militaire Commandan te Natal vraagt aan Dekker, hem binnen het civiele
wachtgebouw een verblijfplaats voor arrestanten af te staan. Tekst niet bekend.
(Bescheiden 1910, blz. 60)

[2 juli 1843
Dekker stelt civiel arrestantenlokaal ter beschikking]
* 2 juli 1843
Dekker stelt de Militaire Commandant te Natal, in antwoord op diens verzoek, het
civiele arrestantengebouw ter beschikking. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz.
60)

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

246

[3 juli 1843
Beslissing van Michiels betreffende Dekker]
* 3 juli 1843
Beslissing van Michiels betreffende Dekker. (Bescheiden 1910, bl. 125) Blijkbaar
waren op dit tijdstip de brieven van Assistent-Resident Van der Ven, dd. 24 en 30
juni, nog niet in Padang aangekomen.
No. 1352.
De Kolonel.
Padang, den 3 Julij 1843.
Gelezen hebbende de missive van den wd. Assistent Resident van Aijerbangies
in dato 9 Junij jl. no. 115 geleidende twee notas van aanmerkingen op de kasrekening
van Natal, waaruit blijkt dat de controleur Douwes Dekker zich weinig moeite geeft
om zijne administratie in orde te brengen en te houden.
Overwegende dat de administratie en de cultures de voornaamste bezigheid
uitmaken van den controleur voornoemd, en dat hij tijd en middelen genoeg heeft,
om zich van die taak behoorlijk te kwijten.
Heeft goedgevonden en verstaan:
1. Den controleur der 2e klasse Douwes Dekker hiermede te kennen te geven dat
hij te Natal door eenen anderen ambtenaar zal worden vervangen wanneer het zal
blijken, dat hij nog langer achterlijk is in het tijdig genoeg afleggen van zijne
geldelijke en materiele verantwoording, overeenkomstig de bestaande voorschriften.
2. Den controleur voornoemd te gelasten om van de begane abuizen zoodanige
redressen te maken, als hem door den wd. Assistent Resident van Aijerbangies reeds
zijn of nog zullen worden aangewezen.
3. Den Assistent Resident van Aijerbangies onder mededeeling van het
bovenstaande, aan te schrijven om na ommekomst van een maand te dienen van
berigt, in hoeverre door den controleur Douwes Dekker aan het bovenstaande is
gevolg gegeven, onder uitnoodiging tevens om aan de hoofden van Natal te doen
verstaan, dat het schrijven van den nevensgaanden waarschijnlijk door den controleur
geprovoceerden brief geheel ongepast is, te meer nog dewijl dezelve is mede
onderteekend door den buiten werking gestelden toewankoe Bazaar.
Afschrift aan den wd Assistent Resident van Aijerbangies en controleur 2e klasse
Douwes Dekker tot informatie en narigt.
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[3 juli 1843
Antwoord van Van der Ven inzake transportloon]
* 3 juli 1843
Antwoord van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker, op diens schrijven nr.
144 van 26 juni. (Bescheiden 1910, blz. 122) Hij beslist dat de betaling van f 1 per
etappe aan de conducteurs van gouvernements geld- en zout-transporten van Natal
naar Mandheling gegrond is op de gouvernementsbesluiten van 5 oktober 1837 No.
2 en 2 januari 1839 No. 11, waarbij vastgesteld werd dat aan een panghoeloe voor
het begeleiden van een transport 50 centen daags zouden worden toegelegd zo lang
hij met het toezicht belast is;
dat aan de Assistent-Resident geen motieven bekend zijn om voor Natal hierop
een uitzondering te maken;
dat het transport van gouvernements-goederen en -gelden een van de eerste
verplichtingen van de inlandse bevolking is en dat ingeval het zout of geld gedurende
het transport geheel of gedeeltelijk verloren gaat, het Inlands Hoofd binnen wiens
ressort dit heeft plaats gevonden, aansprakelijk moet worden gesteld voor de door
het land geleden schade; dat de Hoofden die verplichting niet op derden kunnen
overdragen, nog minder daarvoor uitgaven in rekening mogen brengen;
dat het staken van de transporten zonder geldige redenen een zware
verantwoordelijkheid laadt op hem die daartoe de last geeft;
dat wat het opmaken van de koeliebons aangaat, het wel geen betoog behoeft dat
in den regel geen andere uitgaven in rekening kunnen worden gebracht, dan die
werkelijk zijn gemaakt. (Tekst niet bekend.)

[3 juli 1843
Antwoord van Van der Ven inzake herstelkosten]
* 3 juli 1843
Antwoord van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker, op diens schrijven nr.
145 van 26 juni. (Bescheiden 1910, blz. 122. Fragment; verdere tekst niet bekend.)
Daar deze voorschriften, door UEdG bij de plaats gehad hebbende reparatie der
controleurswoning te Natal niet zijn opgevolgd, zoo kunnen de uitgaven te dier zake
in den regel niet worden gevalideerd, zullende ik echter de beslissing dienaangaande
aan het Hoofdbestuur te Padang onderwerpen.

[4 juli 1843
Van der Ven geeft opdracht inzake zoekgeraakt geld]
* 4 juli 1843
Assistent-Resident Van der Ven draagt Dekker op, de schade ad f 75. - vermeld
in de brief van 29 mei, te doen vergoeden door de Hoofden van
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het landschap, waar het geld is zoek geraakt. (Bescheiden 1910, blz. 101) Tekst niet
bekend.

[6 juli 1843
Van der Ven vraagt opnieuw inlichtingen inzake gelden uit 1840]
* 6 juli 1843
Assistent-Resident Van der Ven herhaalt zijn verzoek van 2 mei, om inlichtingen
betreffende vrachtgelden en ongeautoriseerde uitgaven boven een bedrag van f 100.
- in het eerste semester van 1840. (Bescheiden 1910, blz. 101)

[6 juli 1843
Verantwoordingsstukken eerste halfjaar 1843 worden ingezonden]
* 6 juli 1843
De verantwoordingsstukken over het eerste halfjaar van 1843 worden aan
Assistent-Resident Van der Ven toegezonden. De minuut is niet door Dekker
geschreven. De tekst van de brief en van de bijgevoegde stukken is niet bekend.
(Bescheiden 1910, blz. 126)

[8 juli 1843
Verantwoordingsstukken eerste halfjaar 1843 worden ingezonden
over juni 1843]
* 8 juli 1843
De verantwoordingsstukken over juni worden aan Assistent-Resident Van der Ven
toegezonden. De minuut is niet door Dekker geschreven. De tekst van de brief en
van de bijgevoegde stukken is niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 126)

[10 juli 1843
Missive van Dekker aan Ass.-Res. van Mandheling inzake geld]
* 10 juli 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling. Vgl. 29 mei en 4
juli. (Bescheiden 1910, blz. 101)
No. 150
Natal 10 Julij 1843.
Ass Resident van Mandheling en Ankola.
In antwoord op UWED missive van 29e Mei jl No. 191, heb ik de eer UWEDG te
kennen te geven dat de daarbij verhandelde tekortkomst van f75. - kopergeld, door
het betrokken hoofd is gerestitueerd, en alhier in dato 29 junij - bij kas is ingenomen.
De C. 2e k.
D.

[11 juli 1843
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Betalingsbewijzen worden ingezonden]
* 11 juli 1843
In antwoord op de brief van 17 juni, worden de betalingsbewijzen voor
scheepsruimte ten behoeve van de surnumerair Gout, aan Assistent-Resident Van
der Ven toegezonden. De missive werd niet door Dekker geconcipieerd. Tekst niet
bekend. (Bescheiden 1910, blz. 101)
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[11 juli 1843
Verzoek aan Van der Ven inzake postgelden]
* 11 juli 1843
Verzoek aan Assistent-Resident Van der Ven, om aan Dekker in het belang van
het postwezen het tarief van de onderlinge afstanden te willen zenden, teneinde de
postgelden van de brieven te kunnen berekenen. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910,
blz. 60)

[11 juli 1843
Missive van Dekker aan de Wees- en Boedelkamer te Padang]
* 11 juli 1843
Missive van Dekker aan de Wees- en Boedelkamer te Padang inzake gelden.
(Bescheiden 1910, blz. 60)
No. 153.
Bijlagen Geene
Natal 11 Julij 1843
Aan Heeren President en Leden van de Wees- en Boedelkamer te Padang.
Volgens ingewonnen berigten zoude de boedel van den onlangs op Tappanolie
overleden Chinees Tjong Ameh door UWEDG kollegie aanvaard zijn.
Ten verzoeke van den alhier gevestigden Chineschen koopman Kemoeda heb ik
dientengevolge de Eer UWEDG ter kennisse te brengen dat gemelde Tjong ameh aan
denzelven nog verschuldigd was een bedrag van f137.50 koper geld a 120 d de gulden
of 165 koper à 100 d.
Ik neem de vrijheid UWEDGestr beleefdelijk te verzoeken mij omtrent het al of
niet geldige van deze pretentie wel te willen inlichten, onder bekendstelling dat
genoemde Ke moeda den à costi wonenden Chinees Tjong Aijong tot deszelfs
gemagtigde benoemd heeft.
De C 2e kl
D.

[13 juli 1843
Missive van Van der Ven inzake verantwoordingsstukken]
* 13 juli 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker inzake
verantwoordingsstukken. (Bescheiden 1910, blz. 136)
De becijfering in twee kolommen betekent scheiding van koper- en zilver-valuta,
resp. van 100 en 120 duiten de gulden.
Aan den Controleur der 2e klasse te Natal.
Nota van aanmerkingen op de kas verantwoording van den controleur 2 klasse te
Natal over de maand Junij 1843.
1. Dat ter zake van het aan den klerk Hesseling betaalde tracte-

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

250
ment eene tractementstaat had behooren te worden opgemaakt.
2. Dat betrekkelijk de ontvangen contributie ten behoeve van het Burg.
pensioenfonds, van den klerk Hesseling (Sergeant Majoor voor memorie) ad f 1.20
½ zilver wordt overgewezen tot § 5 van de aanmerkingen op de kasrekening van Mei
ll. met verzoek dit bedrag aan den belanghebbende te restitueren.
3. Dat bij de koeliebon eener remise van f 3750. - koper naar Mandheling voor 1
conducteur f 1. - per etap wordt in rekening gebragt, terwijl slechts de helft kan
worden gevalideerd, zoo als reeds herhaaldelijk is opgemerkt geworden.
4. Dat door den controleur niet is gestort het ⅓ gedeelte van deszelfs tractement
ad f 275. - makende alzoo f91.67 ter aflossing van het door hem te Batavia genoten
voorschot.
5. Dat niet wordt overgelegd het bewijs voor de door den controleur genoten
recognitie gelden, voor den verkoop van zout.
6. Dat overeenkomstig het voorkomende bij dezerzijdsche missive van den 15
Juni ll. no. 132 bij deze rekening had moeten worden ingenomen eene som van f
13.16 zilver, zijnde het kostende van 14 saluutschoten in 1842 op aanvraag van den
controleur, bij gelegenheid van het Poeassa feest gegeven, en welke som had behooren
te worden gevonden uit het bedrag van f 150. voor de viering van dat feest toegestaan.
7. Dat tot dus ver niet beantwoord zijn geworden de dezerzijdsche aanmerkingen
over Maart, April en Mei ll. terwijl ook aangaande de aanmerkingen over Februarij
ll. geen redres bij kas heeft plaats gehad.
8. Alhier aan te teekenen f 44.32
dat volgens dezerzijdsche
nota van aanmerkingen
over de Maand Mei ll. de
controleur 2 klasse Douwes
Dekker gedebiteerd stond
met

f 188.33

Nog volgens § 3

4.-

idem § 6

13.16

Nog volgens § 7 der nota
van aanmerkingen over
Mei

9.20

idem § 8

4.-

Bijgevoegd het bedrag van 183.33
6 m. aflossing op genomen
voorschot

366.67

Boeten zie de nota van
April

51.66

103.34

_____

_____

f292.47

f675.54
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N.B.

f292.47
675.54

Hierbij boete ter zake der verzuimde
390.inzending der verantwoordingstukken van
1 Mei tot heden 78 dagen
_____
f1348.01
Aijerbangies, 13 Julij 1843.
De Wd Assistent Resident
A. van der Ven.

[13 juli 1843
Missive van Van der Ven inzake verantwoordingsstukken betreffende
Jan Potan]
* 13 juli 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker inzake Jan Potan. Zie
ook 25 januari en 21 april. (Bescheiden 1910, blz. 37)
De aanhef is waarschijnlijk een bekorting door De Bruijn Prince.
No. 193.
Aijer Bangies, den 13e Julij 1843.
Aan den Controleur der 2e klasse te Natal.
Ik heb de eer enz.
Omtrent de mutatiestaat der gevangenen, verzoek ik UEdG mij te willen inlichten,
waarom daarbij niet is opgenomen de persoon van Jan Potan, tijdens mijn aanwezen
te Natal (3 Junij) in verzekerde bewaring genomen en waarom tot dusver aan de
opzending van dien gevangene herwaarts, geen gevolg is gegeven, waartoe UEdG
herhaaldelijk zoowel mondeling als schriftelijk is uitgenoodigd.
De wd. Adsistent Resident
A. v.d. Ven.

[15 juli 1843
Rapport van Michiels aan de G.-G.]
* 15 juli 1843
Rapport van Kolonel Michiels aan de Gouverneur-Generaal, omtrent de
ambtenaren in zijn ambtsgebied. (Bescheiden 1910, blz. 129-130) De passage
betreffende Dekker was voorzien van drie bijlagen, nl. de brieven van
Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels dd. 9, 24 en 30 juni; deze passage luidt
aldus:
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De eenigste die mij op dit oogenblik als minder geschikt wordt opgegeven, is de
controleur der 2e klasse Douwes Dekker, tijdelijk belast met het civiel gezag te Natal:
de hierbij leggende missives van de waarnemende assistent resident van Aijer Bangies
duiden dien man aan als geheel ongeschikt of onwillig tot het houden van eene
geregelde administratie. Mogten mijne ernstige vermaningen tot beterschap niet
baten, gelijk te vreezen is,
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dan dien ik hem door den controleur 3e klasse H. Diepenhorst te doen vervangen, in
dat geval kan hij als overcompleet worden beschouwd, vermits er aan meest alle met
zijn rang geevenredigde betrekkingen min of meer administratie is verbonden, waaruit
van zelve volgt, dat hij als controleur voor den dienst ter dezer kust minder geschikt
is. H. Diepenhorst is daarentegen een goed administrateur die daarenboven volgens
de bijgevoegde missive van den resident der padangsche bovenlanden in dd. 3 dezer
no. 757 te Rau kan worden gemist. Aan zulk een ambtenaar is op eene zoo afgelegene
plaats behoefte, want behalve administratie der inkomende en uitgaande regten en
van het zout is er ook een aanzienlijke kas, ter voorziening in de geldelijke behoefte
van Mandheling en Ankola.

[18 juli 1843
Missive van Dekker aan Burg. Stand Aijer Bangies]
* 18 juli 1843
Missive van Dekker aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Aijer Bangies.
(Bescheiden 1910, blz. 42)
No. 155
Bijlage. Eene aangifte
Natal 18 Julij 1843.
Aan den Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de Residentie Aijer
Bangie.
Ik heb de eer UWEDG hiernevens te doen geworden eene Aangifte van Overlijden
van de persoon van H.W. Hesselink, in leven civiel geëmploijeerde, serjant majoor
voor memorie.
De Controleur 2e kl
D.

[18 juli 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake de boedel-Hesselink,
met bijlage]
* 18 juli 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven, met een bijlage ter
eventuele goedkeuring en verzending. (Bescheiden 1910, blz. 42)
No. 157
Bijl: Diverse.
Natal 18 Julij 1843.
Aan den Secretaris belast met het beheer der Residentie Aijer Bangie.
Ik heb de Eer UWEDG hiernevens aan te bieden eene aan de Padangsche Wees- en
boedelkamer gerigte missive met daarbij gaand proces verbaal van Inventarisatie des
boedels van wijlen den persoon van H.W. Hesselink.
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Het is mij bewust dat mijn voorganger met bovengemeld College in correspondentie
was, doch het is mij niet bekend op grond waarvan ik als agent der kamer moet
optreden. Daar het echter in den aard der zaak ligt, heb ik nevensgaande missive in
die kwaliteit onderteekend; verzoekende ik UWEDG. beleefdelijk indien hieromtrent
geen misslag begaan is, dezelve door te zenden en in het tegenovergestelde geval
mij wel te willen inlichten.
De C. 2e kl.
D.
Bijlage, bestemd voor de Wees- en Boedelkamer te Padang.
No. 156.
Bijlagen.
Een proces-verbaal
Natal, 18 Julij 1843.
Aan Heeren President en Leden der Wees en boedelkamer te Padang.
In opvolging van Art. 4 van de bij staatsblad 1818 no 72 gearresteerde Instructie
van de Weeskamers in Nederlandsch-Indië, heb ik de Eer UWEDG hiernevens
aantebieden proces-verbaal der Inventarisatie des boedels van wijlen den
serjant-majoor voor memorie H.W. Hesselink alhier op den zeventienden Junij JL
overleden.
De agent der Padangsche Wees en boedelkamer te Natal
Dekker.

[18 juli 1843
Missive van Dekker aan Van der inzake gelden uit 1840]
* 18 juli 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake gelden. (Bescheiden
1910, blz. 102)
Uiteraard is dit schrijven mede een antwoord op diens brief van 6 juli.
No. 158.
Natal 18 Julij 1843.
Aan den Secretaris belast etc Aijer Bangie.
In antwoord op UWEDG missive van den 2e Mei JL no. 56 heb ik de Eer te dienen
dat er autorisatie verleend is tot de daarbij vermelde uitgaven van respect = f43.20
en f43.20 blijkens missive van den Secretaris der Residentie in dato 5 febr. 1840 39
waarvan afschrift hiernevens gaat.
Voorts heb ik de Eer UWEDG te berigten dat mij na naauwkeurig onderzoek
gebleken is dat er in het 1e Semester 1840 te Natal geene uitgaven boven de f 100
hebben plaats gevonden,
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waarop als nog 's Gouvernements goedkeuring moet worden geprovoceerd.
De C 2e kl
D.

[18 juli 1843
Missive van Dekker aan Ass.-Res. van Mandheling betreffende
kinderen]
* 18 juli 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling betreffende inlandse
kinderen. (Bescheiden 1910, blz. 61)
Thail: goudgewicht van ongeveer 39 gram.
No. 159
Bijlagen
Natal 18 Julij 1843
Assistent Resident van Mandheling-Ankola, Penjaboengan.
In antwoord op UWEDG missive van den 6 Junij JL mij geworden door den
mandhelinger Si Damping heb ik de Eer UWEDG het volgende bekend te stellen:
Volgens ingewonnen informatiën door getuigen gestaafd, zijn de kinderen van Si
Pangoloean wede Si Tobo toen hunne moeder te Aijer nan alie was overleden niet
eigendunkelijk door het gewezen hoofd van Rau Rau Japorkas, (Radja Porkas) tot
zich genomen, doch door den oom van vaderszijde Si Damping welke zich tijdens
het overlijden zijner schoonzuster te Rau Rau bevond, na zijne aankomst te Aijer
nan alie aan Radja Porkas verpand, voor eene schuldvordering van ½ Thail.
Ofschoon na de misslag van Si Damping, den daarop gevolgden verkoop van een
vrij meisje door Radja Porkas aan Kalie Radja niet wettigt, is echter de grond oorzaak
van de begane overtreding aan Si Damping te wijten.
Ik heb Si Damping naar Costi teruggestuurd zonder zijne nicht Sikobon aan hem
overtegeven, daar er zich bezwaarlijk slechter beschermer voor haar kan opdoen,
dan hij die begonnen is met haar en haren broeder te verpanden.
Ik zal Sikobon benevens den nog te Aijer nan alie zich bevindenden Si Djoijoer
zoodra zich daartoe eene geschikte gelegenheid aanbiedt UWEDG expediëren opdat
UED met die kinderen naar goedvinden, zult kunnen handelen, UWEDG tevens in
overweging gevende of Radja Porkas door het verliezen der onderpanden van de
door Si Damping aan hem verschuldigde ½ tail niet genoeg gestraft is.
De C 2e kl
D.
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[18 juli 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels betreffende Dekker, met
bijlage]
* 18 juli 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels betreffende Dekker.
(Bescheiden 1900, blz. 20) Voor de bijlagen: zie de nota van 13 juli, de achterstaande
lijst van aanschrijvingen (Bescheiden 1910, blz. 137) en de nota van 8 maart met de
beantwoording daarvan door Dekker dd. 26 juni.
Bijzondere aandacht verdient de opmerking over Dekkers ‘beledigende
uitdrukkingen tegen zijnen chef’: uitdrukkingen welteverstaan op 26 juni geschreven
t.a.v. iemand die al op 23 maart ‘wegens voorbedachtelijk misbruik van gezag, kwade
trouw en bedrog in zijne ambtsbetrekking’ door Michiels was geschorst.
No. 208.
Aijer Bangies, 18 Julij 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur, ter Westkust van Sumatra te
Padang.
Ik had de eer dezer dagen te ontvangen UHEdG. besluit van den 3en dezer no. 1352
waarbij mij, als eene beschikking op de dezerzijdsche missive van den 9en Julij ll.
no. 115 wordt opgedragen om na ommekomst van eene maand te dienen van berigt
in hoeverre de Controleur der 2e klasse te Natal Douwes Dekker betrekkelijk zijne
administratie diligent is geweest.
Zoowel uit de aangehaalde missive als uit die van den 24en en 30en Junij ll. no.
160 en 167 blijkt intusschen volledig dat de Controleur voornd. geweigerd heeft aan
zijne verpligtingen te voldoen, terwijl UHEdG. uit de hierneven aangeboden wordende
nota van aanmerkingen op de kas rekening van Natal over Junij ll. zal kunnen
ontwaren dat hij in zijne weigering volstandig blijft volharden.
De Controleur voornd. legt eene halsstarigheid en kwade wil aan den dag die
afkeuring en bestraffing verdienen. Immers hoe zal men eenen ambtenaar anders
beoordeelen die nu sints 4 of 5 maanden zich niet verwaardigd, eene enkele
aanschrijving zoo van wege den afgetreden Resident als den ondergeteekende
afgezonden te beantwoorden of daaraan te voldoen, en die zich evenmin bekreund
om de hem opgelegde belasting voor de verzuimde inzending zijner verantwoording
stukken, ten gevolge waarvan het bedrag der boete thans reeds tot f530 is gestegen
en zulks ter zake van eenen arbeid, die hoogstens 2 à 3 uren tijds vordert.
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Bovendien is de Controleur niet alleen achterlijk in zijne administratie, maar ook in
andere en niet minder gewigtige punten tot zijne werkring behoorende, zullende
UHEdG. daarvan de overtuiging kunnen erlangen bij inzage van de hiermede
aangeboden wordende nota, der aan den Controleur afgezonden aanschrijvingen, die
allen tot dusver onbeantwoord zijn gebleven, terwijl ik de vrijheid neem UHEdG. te
verzoeken daarbij speciaal de aandacht te willen vestigen op de onderwerpen sub.
No. 113/11, 352/61 en 382/9 voorkomende.
Voorts moet bij alle deze bezwaren nog gevoegd worden die, dat de Controleur
zich niet ontziet beledigende uitdrukkingen te bezigen tegen zijnen chef zooals uit
§ 8 van de mede hierbij aangeboden wordende nota der beantwoorde aanmerkingen
op de kasrekening van Natal over Februarij ll. zal kunnen blijken, terwijl bij dezelfde
§ tevens schriftelijk de weigering wordt herhaald, om eene gedane uitgaaf te
restitueeren, die in den regel nimmer kan worden gevalideerd.
Naar aanleiding van al het vorenstaande moet ik mij bezwaard achten verder met
den Controleur Douwes Dekker te dienen, en neem mitsdien de vrijheid UHEdG. in
overweging te geven, denzelven van Natal te verwijderen en door eenen anderen
ambtenaar te doen vervangen.
Ik vlei mij dat UHEdG. mij ten goede zal houden dat door deze, ofschoon in het
belang van den dienst, UHEdG. beschikking ddo. 3 dezer no. 1352 eenige dagen wordt
vooruitgeloopen, te meer dewijl de Controleur Douwes Dekker getoond heeft, geene
geschiktheid te bezitten om op zich zelve te staan en door zijn verregaand pligtverzuim
zich alle verschooning of toegevendheid heeft onwaardig gemaakt.
Ten slotte neem ik de vrijheid te noteren, dat UHEdG. nadere beschikking wordt
afgewagt, alvorens gevolg zal worden gegeven aan de overmaking van het door den
Controleur voornd. gedurende de laatste 3 maanden in 's lands kas gestortte bedrag
ter afdoening zijner particuliere schulden te Batavia, en zulks uit aanmerking deszelfs
debet ten behoeve van den Lande thans cc. f1350. - bedraagt.
De wd. Assistent-Resident,
A. van der Ven.
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Bijlage. (Bescheiden 1910, blz. 137)
Nota van aanschrijvingen zoo van wege den afgetreden Resident van Aijerbangies
als den ondergeteekende aan den Controleur 2 klasse Douwes Dekker te Natal gerigt,
welke tot dus ver onbeantwoord zijn gebleven.
Inhoud
25 Januarij 1843. No. 113/11

Aanmerkingen

Missive van den afgetreden Resident
houdende kennisgave dat zich van hier
heimelijk heeft verwijderd de
mandhelinger Jan potan, beschuldigd van
diefstal, met verzoek hem te doen
opsporen en naar herwaarts op te zenden.

Hieraan herinnerd bij miss: ddo 21 April
ll No 27. Bij aanwezen van den onderg:
te Natal op 3 Junij is deze vlugteling die
zich toen te Natal bevond, door den
onderg: opgespoord en op zijn verzoek
gearresteerd met aanmaning om den
gevangenen per eerste gelegenheid naar
Aijerbangies op te zenden. Ook hieraan
is niet voldaan ofschoon zich een aantal
gelegenheden daartoe hebben
voorgedaan.

12 Maart 1843. No. 291/9
Missive afgetreden Resident houdende
verzoek om mededeeling omtrent de
afloop der zaak bedoeld bij des
Controleurs missive 10 Maart No. 124,
waarbij wordt voorgesteld om een der
datoes te ontslaan.
26 Maart 1843. No. 352/61
Missive afgetreden Residt houdende last
om alle de zoutmaten welke blijkens
proces verbaal te groot zijn bevonden en
waaraan volgens meening van den
Controleur de herhaalde verschillen bij
zoutverzendin-

Bij missive van den onderget. ddo 1 Meij
No 55 aan de opzending der bedoelde
zoutmaten herinnerd. Dezelve zijn tot dus
verre niet ontvangen.
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gen zouden moeten worden
toegeschreven met den meesten spoed te
willen opzenden.
3 April 1843. No. 382/9
Kennisgave van den afgetreden Resident
dat alhier bericht is ontvangen dat door
den Controleur, een zoon van Soetan
Salim, Si boeijong koening, wegens eene
zaak welke voor den rapat had behooren
te worden gebragt, aan den lijve zoude
zijn afgestraft. Verzoeke inlichting wat
dienaangaande is.

Bij missive ddo. 1 Meij No. 52 aan de
beantwoording herinnerd - tevens
verzocht om het Register der dagelijksche
handelingen over het 1e kwartaal in te
zenden.

8 April 1843. No. 20
Verzoek om de verantwoordingstukken Sedert is alleen de kasrekening van Maart
over het 1e kwartaal en over Maart ll met ingediend. De verantwoording over het
den meesten spoed te willen inzenden. 1e kwartaal is tot dus ver niet ontvangen,
zoodat de boete dienaangaande tot f375
is gestegen.
20 April 1843. No. 25
Uitnoodiging om eene spd afrekenopgave
in te zenden van zoodanige ijzerwerken
en gereedschappen welke van af 1839 t/m
1842 kosteloos aan de bevolking zijn
verstrekt, en waarvan de regularisatie der
geldswaarde alsnog achterwege is
gebleven.
21 April 1843. No. 27
Aanbiedende signalementstaat van eenen
voortvlugtigen fu-
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selier, daarbij tevens noterende dat vooral
Batahan tot schuilplaats voor
voortvlugtigen wordt gekozen - verzoek
de hoofden aldaar hierover ernstig te
onderhouden en te dienen van berigt.
2 Meij 1843. No. 56
Verzoek inlichting betrekkelijk eenige Hieraan herinnerd, doch daarop nog geen
door de algemeene Rekenkamer gemaakte antwoord ontvangen.
aanmerkingen op de staten van
ongeautoriseerde uitgaven over 1840,
voor zooverre de afdeeling Natal betreft.
3 Meij 1843. No. 59
Aanb. kopij besluit Gouv. dezer kust 13 Herhaaldelijk aan de storting herinnerd
April ll No. 685, waarbij den Controleur doch te vergeefsch.
om daarbij aangevoerde redenen de
vergoeding wordt opgelegd van f9.20
koper wegens eene bevonden minderheid
boven de spillage op eene verzending
zout van 5 December 1842.
18 Meij 1843. No. 88
Herinnert aan de storting voor het
kostende van het Staatsblad 1843.
22 Meij 1843. No. 101
Aanb: kopij besluit Gouvr dezer kust 6
Meij ll 856 met verzoek aan de inzending
der
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daarbij bedoelde periodieke stukken
gevolg te geven, daarbij tevens den
Controleur voor nalatigheid in het
inzenden zijner maandel: en 3/m stukken
opleggende de boete van f5. - daags te
rekenen van 1 en 15 Meij ll.
10 Junij 1843. No. 123
Aanbiedende extract uit de nota van
aanmerkingen der Algemeene
rekenkamer op de kas en pakhuisrekening
van Natal over 1839 met verzoek dezelve
beantwoord te willen retourneren.
15 Junij 1843. No. 132
Verzoek om eene som van f 13.16 zilver Bij missive 13 Julij ll hieraan herinnerd.
zijnde het kostende van 14 saluutschoten
bij gelegenheid van het poeassafeest in
1842 gegeven in kas te storten, om reden
gemeld bedrag ten laste van de som van
f 150 had moeten worden gebragt.
21 Junij 1843. No. 154
Verzoek om een acte van overlijden van
wijlen den klerk Hesselink Sergeant
majoor voor memorie.
Aijer Bangies den 18 Julij 1843
De wd Assistent Resident van Aijer Bangies
A. v.d. Ven.
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[21 juli 1843
Dekker ontvangt posttarieven]
* 21 juli 1843
Dekker ontvangt, ingevolge het verzoek van 11 juli, de lijst van posttarieven. Tekst
niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 60)

[22 juli 1843
Missive van Van der Ven inzake zoutmaten]
* 22 juli 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Dekker inzake zoutmaten.
(Bescheiden 1910, blz. 81)
De eerste alinea berust op een onjuistheid: de inzending van het bedoelde proces
verbaal had reeds op 21 maart plaats gevonden.
No. 219.
Aijer bangies, 22 Julij 1843.
Ik heb de eer UEG: te herinneren, aan de inzending van het proces verbaal van
verificatie der zoutmaten, te Natal gebezigd wordende.
Tevens zie ik alsnog de zoutmaten te gemoet, waarover is handelende dezerzijdsche
missive van den 1 Mei ll no. 55.
De wd Adsistent Resident
A. v.d. Ven.

[22 juli 1843
Van der Ven vraagt boedelstaten uit 1836-1838]
* 22 juli 1843
Assistent-Resident Van der Ven draagt Dekker op, een onderzoek te doen naar de
boedelstaten betreffende enige in 1836, 1837 en 1838 overleden officieren. Tekst
niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 63)

[22 juli 1843
Besluit van Michiels tot overplaatsing van Dekker]
* 22 juli 1843
Besluit van kolonel Michiels, tot overplaatsing van Dekker. (Bescheiden 1910,
blz. 140)
De bedreiging onder IV vermeld, is niet tot uitvoering gebracht, omdat Dekker
vóor de overdracht van zijn functie, zijn achterstallige verantwoordingsstukken had
ingezonden.
No. 1504.
De Kolonel,
Padang, den 22 Julij 1843.
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Gelezen hebbende de missive van den waarnemend Assistent Resident van
Aijerbangies in dato 18 dezer No 208 daarbij met referte aan zijne missives van den
9, 24 en 30 Junij jl. Nos 115, 160 en 167, terugkomende op de ongeschiktheid van
den controleur der 2de klasse Douwes Dekker voor eene betrekking als die van civiel
gezaghebber te Natal, als blijvende hij volstandig
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weigeren aan zijne administratieve verplichtingen te voldoen, waardoor oponthoud
en verwarring ontstaat in de administratie en des controleurs uitstaande rekening met
den lande tot eene hoogte is gestegen van niet minder dan f1350. - en zulks gedurende
het kort tijdsbestek dat hij met het civiel gezag te Natal is belast geweest;
Nog gelezen de beantwoorde aanmerkingen op de geldelijke verantwoording te
Natal over Februarij jl., die allezins den stempel dragen van des controleurs
tegenstrevigheid in het opvolgen van de door hem ontvangen vermaningen en
terechtwijzingen;
Overwegende dat het belang van de dienst dringend vordert om hierin te voorzien;
Gelet op de missive van den Resident der Padangsche Bovenlanden in dato 3 dezer
No 757, houdende, dat over den controleur der 3de klasse H. Diepenhorst kan worden
heschikt als zijnde in de afdeeling Rau overbodig.
Heeft pligtmatig geoordeeld:
I. Den controleur der 2de klasse Douwes Dekker uit het civiel gezag te Natal bij
deze te ontslaan, en denzelven ter beschikking te stellen van den resident der
Padangsche Bovenlanden.
II. Onder nadere goedkeuring van het gouvernement te benoemen tot civiel
gezagvoerder te Natal den controleur der 3de klasse H. Diepenhorst, met aanschrijving
om zich over Aijerbangies ten spoedigste naar zijne bestemming te begeven.
III. Den waarnemend Assistent Resident van Aijerbangies aan te schrijven, om te
zorgen, dat het bestuur en de administratie te Natal behoorlijk worde overgegeven
en overgenomen bij procesverbaal in forma, waarvan een exemplaar wordt tegemoet
gezien.
IV. Den controleur der 2de klasse Douwes Dekker hierbij de verpligting op te
leggen, om na de overgifte van het bestuur de onder zijne administratie ontstane
achterstand nog vóór zijn vertrek van Natal behoorlijk bij te werken; mogende
gedurende het bijwerken van dezen achterstand aan hem niet meer worden gevalideerd
dan het halve tractement aan zijnen rang verbonden.
Afschrift aan den waarn. Assistent Resident van Aijerbangies en
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de comptabiliteit, extract aan den Resident der Padangsche Bovenlanden, den
controleur der 3de klasse H. Diepenhorst en den controleur der 2de klasse E. Douwes
Dekker tot narigt en opvolging respectievelijk.

[27 juli 1843
Voor Natal worden twee pakhuisbedienden toegestaan]
* 27 juli 1843
Bij gouvernementsbesluit worden voor Natal twee pakhuisbedienden toegestaan.
(Bescheiden 1910, blz. 74)

[27 juli 1843
Van der Ven vraagt verantwoordingsstukken eerste en tweede
kwartaal]
* 27 juli 1843
Assistent-Resident Van der Ven vraagt Dekker toezending van de
verantwoordingsstukken betreffende inkomende en uitgaande rechten, over het eerste
en tweede kwartaal 1843. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 126)

[27 juli 1843
Missive van Dekker aan Ass.-Res. Mandheling betreffende inlandse
kinderen]
* 27 juli 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake inlandse
kinderen. De niet ingevulde datum moet 18 juli zijn. (Bescheiden 1910, blz. 62)
No. 161.
Bijlagen Geene
Natal 27 Julij 1843.
Assistent Resident van Mandheling en Ankola te Penjaboengan.
Ten vervolge op mijne missive van den.... heb ik de Eer UWEDG voor zooveel
noodig, kennis te geven dat Radja Porkas aan Kalie Radja de door hem in weerwil
van zijn primitief voorgeven, wel ontvangen 35 Reaal van den verkoop van het vrije
meisje Si Kobon heeft gerestitueerd.
Brenger dezes is tevens begeleider van genoemd meisje naar costi, hebbende hij
in last om haren broeder Si Djoijoer te Aijer nan alie op te eischen en alzoo beide
personen naar Penjaboengan te vergezellen. Ik hoop dat deze maatregel UWEDG
goedkeuring zal wegdragen.
Ik neem tevens de vrijheid UWEDG beleefdelijk te verzoeken indien zulks
geschieden kan, de door Si Damping aan Radja Porkas verschuldigde ½ thail wel te
willen doen betalen, met welke voldoening deze geheele zaak als afgeloopen kan
beschouwd worden.
De C 2e kl
D.
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[27 juli 1843
Opzending van een proces-verbaal inzake zoutvervoer]
* 27 juli 1843
Opzending van het proces verbaal betreffende een lading zout, aan de
zoutpakhuismeester te Aijer Bangies. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 83)

[28 juli 1843
Mil. Commandant vraagt inlichtingen inzake vervoer]
* 28 juli 1843
De Militaire Commandant Van der Pool vraagt aan Dekker inlichtingen over het
feit, dat een achttal Inlandse militairen al drie maanden op scheepsgelegenheid
wachten om naar Padang te worden vervoerd. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910,
blz. 62)

[28 juli 1843
Antwoord van Dekker aan de Mil. Commandant]
* 28 juli 1843
Missive van Dekker aan de Militaire Commandant Van der Pool inzake vervoer
van militairen. (Bescheiden 1910, blz. 62)
Joeroemoedie: stuurman, prauwvoerder.
No 160
Bijlagen Geene
Natal 28 Julij 1843.
Aan den Militairen Kommandant te Natal.
In antwoord op UWEDGestr missive van heden no. 90 heb ik de Eer het volgende
te doen dienen.
Ik heb zooals UWEDG bewust is reeds sedert geruimen tijd moeite in het werk
gesteld om aan het vertrek van de bedoelde 8 Inlandsche militairen gevolg te geven,
doch ben daarin tot heden toe nog niet geslaagd, dewijl de vaartuigen die Natal
aandoen meestal te klein van bouw en tevens te zwaar beladen zijn, om aan acht
personen transport te verleenen. De betaling van Gouvernementswege aan de
gezagvoerders is te laag gesteld dan dat eenige Joeroemoe die zich anders dan door
dwang met het transport van inférieure militairen belast, en hoewel die dwang reeds
herhaalde malen door mij is gebezigd ten aanzien van het overvoeren van hoogstens
twee personen, dunkt het mij echter niet raadzaam eigendunkelijk een klein vaartuig
met het transport van 8 personen te belasten, daar in zulk een geval de eventuele
inconvénienten of ongelukken ter mijner verantwoording komen zouden.
Hoewel het mij bekend is dat het Gouvernement in voorkomende gevallen regt
heeft op ⅓ der scheepsruimte van elk vertrekkend vaartuig ben ik met terugzicht op
de dagelijks alhier ter
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reede of in den omtrek voorvallende ongelukken ter zee, huiverig eenen Joeroemoedie
te constringeren, vooral wanneer de aangevraagde scheepsruimte meer dan het
bepaalde ⅓ bedragen zoude, en ik geloof derhalve dat UWEDG met mijn gevoelen
zal instemmen, wanneer ik UWEDG in overweging geef om aan hooger hand van
deze mijne missive mededeeling te doen, ten einde in de onderhavige ongelegenheid
door het aandoen dezer plaats van een oorlogsvaartuig zoude kunnen worden voorzien.
De C. 2e kl
D.

[28 juli 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven betreffende Jan Potan]
* 28 juli 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake Jan Potan;
antwoord op het schrijven van 13 juli. (Bescheiden 1910, blz. 38) Praauw lalaijang:
laadprauw tevens kustvaarder.
No. 164.
Natal, 28 Julij 1843
Aan den Secretaris belast met het beheer der residentie Aijer Bangie.
Ik heb de Eer UWEDG kennis te geven dat de persoon van Jan Potan, op heden per
praauw lalaijang gevoerd door Si-doassa onder geleide van eenen policie-oppasser
naar costij wordt gedirigeerd.
De C 2e kl.
D.

[31 juli 1843
Verzending van zout naar Mandheling]
* 31 juli 1843
Er wordt een vracht zout uit Natal naar Mandheling gezonden, met begeleidende
brief. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 83)

[2 augustus 1843
De aangifte van Hesselinks overlijden wordt geretourneerd]
* 2 augustus 1843
De aangifte van Hesselinks overlijden, gezonden op 18 Juli, wordt aan Dekker
geretourneerd, omdat de leeftijd van de aangevers niet is ingevuld. Op 16 augustus
werd aan dit verzoek voldaan. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 43)

[2 augustus 1843
De bijlagen inzake Hesselinks boedel worden geretourneerd]
* 2 augustus 1843
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Assistent-Resident Van der Ven zendt aan Dekker de bijlagen bij zijn brief van 18
juli, nr. 156 terug, met de opmerking dat op de boedel van de heer Hesselink de
bepalingen inzake militaire nalatenschappen van toepassing zijn. (Bescheiden 1910,
blz. 43)
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[4 augustus 1843
Huwelijk van Dekkers broer Jan]
4 augustus 1843
Dekkers broer Jan, geboren te Ameland, oud 27 jaar, kapitein der koopvaardij,
trouwt te Utrecht met Wilhelmina Fredrica Antonia van Leeuwen, geboren te Utrecht,
oud 24 jaar.
(Burgerlijke Stand, Utrecht)

[4 augustus 1843
De verantwoordingsstukken over juli worden ingezonden]
* 4 augustus 1843
De verantwoordingsstukken van Natal over juli 1843 worden aan Assistent-Resident
Van der Ven ingezonden. De minuut is niet door Dekker geschreven. De tekst van
deze missive en de bijgevoegde stukken is niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 126)

[4 augustus 1843
Bericht aan Van der Ven inzake een wissel]
* 4 augustus 1843
Bericht aan Assistent-Resident Van der Ven, dat te Natal een wissel groot 1100
gldn koper is afgegeven, ten behoeve van de employé van de Ned. Handel-Mij te
Aijer Bangies. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 102)

[7 augustus 1843
Bericht aan Van der Ven inzake een wissel]
* 7 augustus 1843
Bericht aan Assistent-Resident Van der Ven, dat te Natal een wissel groot 2890,67
gldn koper is afgegeven, ten behoeve van de employé van de Ned. Handel-Mij te
Aijer Bangies. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 102)

[9 augustus 1843
De zoutmaten worden aan Van der Ven gezonden]
* 9 augustus 1843
De zoutmaten, gevraagd op 1 mei en 22 juli, worden aan Assistent-Resident Van
der Ven toegezonden. (Bescheiden 1910, blz. 82)

[9 augustus 1843
Verzoek aan Van der Ven om schrijfbenodigdheden]
* 9 augustus 1843
Verzoek aan Assistent-Resident Van der Ven om Natal van schrijfbenodigdheden
te voorzien. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 63)
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[9 augustus 1843
Opgave aan Van der Ven inzake boedelstaten]
* 9 augustus 1843
Opgave aan Assistent-Resident Van der Ven, in antwoord op diens brief van 22
juli, dat maar éen der zeven gevraagde boedelstaten is aangetroffen. Tekst niet
bekend. (Bescheiden 1910, blz. 63)
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[11 augustus 1843
Missive van Dekker aan de Mil. Commandant inzake stormschade]
* 11 augustus 1843
Missive van Dekker aan de Militaire Commandant inzake stormschade. (Bescheiden
1910, blz. 83)
Natal, 11 Aug. 1843. 's morgens half zeven.
Militairen Kommandant.
Op het oogenblik vernemende dat er door de zware wind en regen van dezen nacht
eene opening in het dak van het Zoutpakhuis alhier is veroorzaakt, waardoor het zout
aan de regen is blootgesteld geweest, heb ik de Eer UWEDG diens volgens beleefdelijk
uit te noodigen mij, met den surnumerair A. Goudt wel naar het pakhuis te willen
vergezellen ten einde de toegebragte schade te constateren.
De C 2e kl
D.

[12 augustus 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake stormschade]
* 12 augustus 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake stormschade.
(Bescheiden 1910, blz. 83)
Het bedoelde rapport is niet teruggevonden. Het in de brief vermelde bezoek had
plaats gevonden op 3 juni.
1 koijang = 30 picol = 1852.839 kg.
No. 168.
Bijlagen
Een Proces Verbaal in 2o.
Natal, 12 Augustus 1843.
Secretaris belast met het beheer der Resident Aijer-Bangie.
Herhaalde malen zijn er door mijnen voorganger en door mij klagten ingebragt
nopens den bouwvalligen staat van het Pakhuis alhier, en telkens is sedert ettelijke
jaren de staat van genoemd pakhuis bij de periodieke opnamen van 's Lands
Gebouwen, als uiterst slecht bekend gesteld.
UWEDG: zijt bij UEDG bezoek hier ter plaatse in de gelegenheid geweest dien
slechten staat op te merken.
Reeds sedert twee maanden werd ik bijna dagelijks bemoeijelijkt met het opnieuw
dekken van die gedeelten van het dak welke telkens weder eene herstelling vorderden,
daar de inzakkingen van het gebouw, het dak in zoovele bochten te zamen wringen,
dat eene behoorlijke dekking onmogelijk is.
Gisteren morgen kreeg ik kennis dat opnieuw de forsche wind
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en regen zich eenen doortocht gebaand hadden, en dat ditmaal het lek door het
wegvoeren van een gedeelte van het dak, zoo aanzienlijk was dat de hoeveelheid
ingedrongen water nog blijken konde uit de menigvuldige plassen welke alsnog in
voornoemd pakhuis aanwezig waren.
Ik verzocht den Militairen kommandant en den Surnumerair ambtenaar Goudt,
zich wel in commissie te stellen om den staat van het pakhuis en de te weeg gebrachte
schade te constateren, aan welke opname van het Proces Verbaal, dat bezijden dezes
UWEDG in 2o wordt aangeboden, deszelfs oorsprong verschuldigd is.
Uit genoemd Proces 6 k:
Verbaal zult
UWEDG ontwaren
dat de teweeg
gebragte
minderheden een
hoeveelheid
bedragen van

27 P:

84½

Hiervan
1 k:
afgetrokken de den
fd. Zoutpakhuis mr.
competerende 4%
pakhuis spillage,
bedraagt over 37
koj:

14 P:

-

_____

_____

Beloopt de
5 k:
minderheid door het
onstuimige weder
der laatste weken te
weeg gebragt eene
hoeveelheid van

13 pic:

84½

Naar aanleiding van 5 k
bovenstaande
verzoek ik
goedkeuring op de
gedane afschrijving
bij mijne
Zoutpakhuis
administrtatie van:

13 p

84½

en toegestane 4%

1k

14 p

-

_____

_____

_____

6k

27 p

84½

_____

Of te zamen
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Ik kan niet nalaten in het belang van den Lande hier optemerken dat het wenschelijk
ware het tegenwoordig Zoutpakhuis door een voldoend gebouw werd vervangen,
daar de staat van genoemd pakhuis nog dikwerf afschrijvingen als de onderhavige
zal ten gevolge hebben, en tevens de verantwoordelijkheid van den met de
administratie belasten persoon al te drukkend maakt. Omtrent de eventueele
minderheid aan rijst welke uit de boven omschreven staat van het pakhuis noodwendig
moet voortvloeijen, hoop ik UWEDG insgelijks eerlang met een voorstel tot
afschrijving te adiëren.
De C 2e kl
D.
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[15 augustus 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake afschrijvingen]
* 15 augustus 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake afschrijvingen op
zout en rijst, betreffende het beheer van Dekkers voorganger. (Bescheiden 1910, blz.
85)
Het jaartal 1843 in de eerste zin is natuurlijk een schrijffout voor 1842.
No. 172.
Bijlagen Geene
Natal 15 Aug. 1843.
Secretaris belast met het beheer der Residentie A B:
Bij de aanmerkingen op de Pakhuis en zoutpakhuis verantwoording te Natal over
het 4e kw 1843 komt onder anderen voor dat er geene autorisatie bekend is tot de
afschrijving van eenige artikelen van welke bij de overgave van mijn voorganger op
mij op ult. November des vorigen jaars, eene minderheid bestond, en tevens dat die
autorisatie alsnog behoorde te worden geprovoceerd.
Genoemde minderheid bestond uit het volgende: 3 koij 13 pic 99½ Zout en
1142 Rijst, zijnde deze bedragen beneden de toegestane spillagien op de door mijn
voorganger successievelijk in verantwoording genomene hoeveelheden,
2 Ankers (vaatwerk)
en 1 Aam.
Ik vertrouw dat tegen de afschrijving hiervan geene bezwaren zullen bestaan,
zoowel om de geringheid der artikelen als den verwaarloosden staat van het pakhuis
waarin het vaatwerk reeds zoo langen tijd is geborgen geweest. Ik neem de vrijheid
UWEDG voortestellen, de goedkeuring van hoogerhand op gemelde afschrijvingen
wel te willen provoceren.
De C. 2e kl.
D.

[17 augustus 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake pakhuisrekening 1842]
* 17 augustus 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake pakhuisrekening
1842. (Bescheiden 1910, blz. 127)
De tekst van de bijgevoegde stukken is niet bekend.
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No. 173.
Bijl: Drie
Natal, 17 Aug. 1843
Secretaris Aijer Bangies.
Ik heb de Eer hiernevens UWEDG aantebieden de beantwoording der aanmerkingen
op de Pakhuis en Zoutpakhuis Rekening over het 4 Kw 1842.
De Contr 2e kl
D.

[17 augustus 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake
verantwoordingsstukken]
* 17 augustus 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake
verantwoordingsstukken. (Bescheiden 1910, blz. 127)
De tekst van de bijgevoegde stukken, waarvan de opzending ver over tijd was, is
niet bekend.
No. 174.
Bijlagen Diverse
Natal, 17 Aug. 1843.
Secretaris als boven.
Ik heb de Eer UWEDG hiernevens aantebieden de Pakhuis en Zoutpakhuis
Verantwoording benevens de verdere 3/maandelijksche Verantwoordingen alhier
over het 1e en 2e kwartaal dezes jaars.
De C. 2e kl.
D.

[17 augustus 1843
Missive van Dekker aan Mil. Commandant inzake post]
* 17 augustus 1843
Missive van Dekker aan de Militaire Commandant te Natal inzake post. De brief
van 16 augustus, waarop het onderstaande een antwoord vormt, is niet bekend.
(Bescheiden 1910, blz. 59)
No. 177
Bijlage Eene
Natal 17 Aug. 1843.
Militairen Kommandant Natal.
In antwoord op UWEDG missive van gisteren no. 92 heb ik de Eer UWEDG
hiernevens overteleggen afschrift mijner aan den postkommies te Padang geschrevene
missive in dato 18 Junij 1843 N 139, onder bekendstelling tevens dat ik op die missive
tot op heden nog geen antwoord heb mogen ontvangen.
De C 2e kl

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846
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[20 augustus 1843
Missive van Dekker aan Ass.-Res. van Mandheling inzake geld]
* 20 augustus 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake een zending
geld. (Bescheiden 1910, blz. 102)
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No. 175
Bijlagen 1 faktuur in 2o.
Natal 20 Aug. 1843
Ass. Resident van Mandheling.
Ik heb de Eer UWEDG hiernevens aantebieden Proces Verbaal in duplo van eene
bezending geld op heden aan UWEDG consignatie geexpedieerd bestaande uit
49 kistjes kopergeld à f75

f3675

1 kistje zilverg.

2500
_____
Totaal

f6175

met verzoek mij den ontvangst wel te willen accuseren.
De Contr. 2e kl
D.

[20 augustus 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake geld]
* 20 augustus 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake geld. (Bescheiden
1910, blz. 103)
No. 176
Natal 20 Aug 1843.
Secretaris belast met het beheer der Residentie.
Door eene op heden bewerkstelligde geldverzending naar Mandheling is het bedrag
zilvergeld in de kas alhier verminderd tot op ca f 5000. -. Ik geef UWEDG in
overweging, indien UWEDG dit bedrag als onvoldoende beschouwt mij eene suppletie
daarvan te doen toekomen.
De C. 2e k
D.

[20 augustus 1843
Missive van Dekker aan Ass.-Res. van Mandheling inzake geldkist
en zadels]
* 20 augustus 1843
Missive van Dekker aan de Assistent-Resident van Mandheling inzake een geldkist
en twee zadels. (Bescheiden 1910, blz. 64)
No. 178
Bijlagen factuur in 2o.
Natal 20 Aug. 1843.
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Ass. Resident Mandheling.
Ik heb de eer UWEDG hiernevens volgens factuur te doen geworden
1 Geldkist
en 2 Zadels voor policie oppassers.
Welke artikelen ik te dien einde van Aijer Bangie heb ontvangen.
De C. 2e kl
D.
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[22 augustus 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake declaraties]
* 22 augustus 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake declaraties.
(Bescheiden 1910, blz. 103)
No. 180.
Natal 22 Aug. 1843.
Secretaris belast met het beheer der Residentie.
Ik heb de Eer UWEDG hiernevens aantebieden twee Declaraties van Reis en
verblijfkosten, respectievelijk naar de Pepertuinen te Taloh Baleh en naar Aijer
nanalie over land, tot inspectie der wegen in mijne afdeeling.
Ik neem de vrijheid UWEDG te verzoeken gemelde stukken ter liquidatie wel te
willen doorzenden.
De C. 2e kl
D.

[23 augustus 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake
verantwoordingsstukken]
* 23 augustus 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake
verantwoordingsstukken. (Bescheiden 1910, blz. 128)
No. 179.
Natal 23 Augustus 1843.
Secretaris belast met het beheer der residentie A B.
Ter beantwoording aan UWEDG missive van 24 Junij no. 161, heb ik de Eer het
volgende te doen dienen.
§ 4. Dat ook mij de autorisatie tot het daarstellen van een bamboezen woning
binnen het fort niet bekend is, terwijl het mij niet mogelijk is eene specificatie van
de gedane uitgaaf à f120 te produceren.
§ 5. Ik refereer mij aangaande de gevorderde ophouding van betaling aan § 9
mijner beantwoording der aanmerkingen op de kasrekening over maart.
§ 6. De kwittantie voor de recognitiepenningen over de Verkoop van Zout in
December 1842 gaat hiernevens; Die over September, October en November, kunnen,
als door mijn voorganger genoten zijnde, niet door mij worden geproduceerd.
Aan het overige in UWED. missive van 24 Junij JL no. 161 voorkomende is reeds
bij andere gelegenheden voldaan.
De C. 2e kl
D.
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[23 augustus 1843
Missive van Michiels aan Van der Ven inzake amfioenpacht]
* 23 augustus 1843
Missive van kolonel Michiels aan Assistent-Resident Van der Ven inzake
amfioenpacht. (Bescheiden 1910, blz. 147)
No. 1813.
bijlagen 3.
Padang, den 23 Augustus 1843.
Aan den wd. Asistent Resident van Aijerbangies.
De amfioen-pachter der noorderlijke afdeeling heeft mij aangeboden de
nevensgaande stukken, zijnde:
1. een wissel groot f405. - koper ten faveure van zekere Tjong Aijong op de kas
te Padang afgegeven, met vermelding, dat dit eigenlijk pachtpenningen zijn door
zekeren Kee Moeda in 's lands kas te Natal verantwoord over Januarij j.l.
2. eene kwitantie door den controleur te Natal aan dien Kee Moeda afgegeven,
waarbij insgelijks vermeld wordt de ontvangst in 's lands kas aldaar eener som van
f405. - koper wegens pachtschat over Januarij 1843.
3. eene kwitantie voor de storting in 's lands kas te Natal groot f810. - wegens
pachtpenningen over Februarij en Maart, onder bekendstelling, dat voor dit bedrag
een wissel op Aijerbangies is afgegeven. Deze kwitantie draagt buiten dat de
duidelijkste kenmerken van groote slordigheid, wegens verscheiden doorhalingen
die op dezelve worden aangetroffen.
De pachter die hier maandelijks om de door hem verschuldigde pachtschat wordt
aangesproken, brengt gestadig zulke nietige bewijzen, om aan te toonen dat hij reeds
elders betaald heeft. Die verwarring moet ophouden: er moeten, zooals ik herhaaldelijk
geschreven heb, volstrekt geen ontvangsten van dien aard meer gedaan worden noch
bewijzen daarvoor worden afgegeven. Bij het verleenen van wissels tegen contanten
is het afgeven van bewijzen geheel en al buiten den regel en geeft aanleiding tot
verwarring. Ik verzoek UWEG. om deze zaak nauwkeurig te onderzoeken en mij te
dienen van berigt, hoe het met de bijgaande stukken eigenlijk geschapen staat, met
vermelding of niet reeds op mijn vroeger schrijven voor de daarin vermelde f 1215.
- of f 1620. een wissel door UWEG. is toegeschikt aan den hoofdpachter Lim A. Mau.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra,
Michiels.
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[24 augustus 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake prauwhuur]
* 24 augustus 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake prauwhuur;
antwoord op diens verzoek van 13 april. (Bescheiden 1910, blz. 103)
No. 181
Bijlage 1
Natal 24 Aug 1843.
Secretaris belast met het beheer der residentie AB. Het gevorderde bewijs van den
gezagvoerder der praauw, benoodigd tot de likwidatie mijner reisdeclaratie in do.
25 november Ao. Po. gaat hiernevens.
De C 2e kl
D.

[24 augustus 1843
Inzending van de beantwoording betreffende maart-juni]
* 24 augustus 1843
Aan Assistent-Resident Van der Ven wordt de beantwoording van de opmerkingen
betreffende de kasrekeningen van maart, april, mei en juni, benevens die betreffende
de inkomende en uitgaande rechten over het vierde kwartaal van 1842, ingezonden.
De minuut is niet van Dekkers hand. De tekst van de brief en de bijgevoegde stukken
is niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 129)

[24 augustus 1843
Van der Ven zendt papier enz.]
* 24 augustus 1843
Assistent-Resident Van der Ven zendt aan Dekker lak, inkt en papier, ingevolge
het verzoek van 9 augustus. Tekst niet bekend.
(Bescheiden 1910, blz. 63)

[25 augustus 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake stempels]
* 25 augustus 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven inzake stempels.
(Bescheiden 1910, blz. 64)
No. 182.
Natal 25 Aug. 1843.
Secretaris belast met het beheer der Residentie.
Om aan de bepalingen nopens het stempelen van gefrankeerde en ongefrankeerde
postbrieven te kunnen voldoen moet ik noodwendig van de daartoe dienende
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poststempels voorzien zijn, welke poststempels ik derhalve de vrijheid neem UWEDG
beleefdelijk aantevragen.
De C. 2e kl
D

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

275

[27 augustus 1843
Schuldbekentenis van Dekker aan de Toeankoe Bezaar]
* 27 augustus 1843
Schuldbekentenis van Dekker. (Bescheiden 1910, blz. 199)
Zegel van ¼ gulden
De ondergeteekende E. Douwes Dekker bekent schuldig te zijn aan den Toeankoe
Basaar van Natal de somma van vijfhonderd Guldens Kopergeld à 100 Duiten de
Gulden, het welk beloove aan den zelven terug te betalen bij maandelijksche
paijementen, zoodra daartoe bij mij, ingemoede de mogelijkheid bestaat.
f500. - koper
Natal, 27 Augustus 1843.
Dekker.
Op de keerzijde stond in Arabische letters aangetekend:
Oetang toean kommandoer Dekker kapada hamba Toeankoe besaar Natal.
f500
Ini itoengan oetang toean kommandoer Dekker kapada hamba Toeankoe besaar
Natal.
De vertaling hiervan door De Bruijn Prince luidt:
Schuld van de heer Kommandeur Dekker aan mij de Toeankoe besaar van Natal.
f 500
Dit is de berekening (het bedrag) van de schuld van de heer Kommandeur Dekker
aan mij de Toeankoe Besaar van Natal.

[28 augustus 1843
Vendutie van Dekker]
* 28 augustus 1843
Dekker houdt vendutie. (Bescheiden 1910, blz. 191 en 212)
Martevanen: regenreservoirs. Soemboes: lampepitten. Goetji: kruik. Djunnoh:
wapen. Gendie: aarden karaf. Pramadanie: tapijt. Krandjang: mand.
In de lijst van kopers, betekent de 6% het vendusalaris, waarvan 4% aan de
vendumeester toekwam, terwijl de 1 pr M de toeslag was van 1 per 1000, die betaald
werd ten behoeve van de armen. Door contrôletelling kon in de lijst op twee plaatsen
een drukfout worden gecorrigeerd; in kolom 1 is f 14. - een verbetering uit f 11. -;
in kolom 4 is f 579.31 een verbetering uit f 519.31.
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Copij-extract der Vendurol van diverse goederen, welke op Maandag den
28 Augustus 1843 zijn geveild voor het huis van den Controleur te Natal
door den Vendumeester aldaar ten behoeve van den Heer E.D. Dekker,
en zulks bij opslag tegen drie maanden crediet in zilvergeld betaalbaar
in koper à 120 duiten.
Een paard

f 90.-

Een oud zadel

1.75

Oude kettingen en ijzerwerk

3.-

2 Bezems

5.25

1 Lantaarn

1.50

Notenmuscaat

3.50

1 Blikkentrommel

3.50

1 Ketel met 2 trechters

3.-

1 Groote braadpan

5.-

2 Martevanen

5.-

2 Potten

1.50

1 Strijkijzer

4.-

1 Idem

11.-

1 Blikkentrommel

3.25

1 Baal Zeep

8.-

1 Idem

8.-

2½ flesch Mosterd

7.50

1 Koper lampje

2.50

1 Blikkentrommel

1.-

eenige Lepels

2.-

1 Lantaarn

14.-

1 Pot

1.50

100 Kopjes

2.50

100 Idem

4.-

25 Idem

1.-

12 Borden

2.50

12 Borden

2.50

12 Borden

2.50
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8 borden

1.50

12 borden

2.-

12 borden

2.50

12 borden

2.50

5 Schaaltjes

1.25

5 Schaaltjes

1.50

5 Schaaltjes

1.-

5 Schaaltjes

1.50
_____

Transporteren

f214,50

Transport

f214.50

1 Speeldoos

150.-

1 Verrekijker

60.-

1 Sabel

40.-

1 blauw Servies

46.-

eenig Glaswerk

19.25

1 Eng. Zadel

43.50

1 Theepot

3.25

1 Idem

3.25

1 Ledikant

70.-

12 Stoelen

72.-

1 Potje

1.-

1 Drankenzetje

39.25

eenig glaswerk

14.75

1 Zilveren horlogie

25.-

eenige flesschen

2.50

1 Eng. Zadel

35.-

1 Schrijfcassette

66.-

Eenige Soemboes

1.50

1 Ton

1.25

1 Ton

2.25

1 Ton

0.50

1 Kist wijn

40.-

3 Stukken linnen f24.75

73.25

Seltser water

2.50
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1 Tafel

5.-

1 do.

1.-

eenige boeken

13.75

Do.

39.50

1 Ledikant

6.-

1 Pendule

62.50

1 Tenu rok

66.25

1 Goetji

3.-

1 ..... (niet leesbaar)

13.-

1 Im.

10.-

2 Tafeltjes

2.50

1 Lamp

38.-

1 Im.

37._____

Transporteren

f1324.-
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Transport

f1324.-

6 Stoelen

21.50

2 Im.

12.-

1 Stolp

10.-

1 do

8.-

1 do

9.-

1 Oud Ledikant

3.-

1 Tafel

2.-

1 Kast

5.-

1 Paard

120.-

1 paar pistolen

40.-

Diverse boeken

80.-

1 Passerdoos

50.-

1 Jagtgeweer

100.-

eenige Landkaarten

40.-

1 Stuk Linnen

25.-

1 Kast

7.-

1 Rottingmat

6.-

1 Kast

16.-

1 Speeltuig

6.-

1 Glazen pot

2.50

eenige glazen

15.-

Twee flesschen (Stop-)

4.75

Zes glazen

3.50

5 Im.

3.50

5 id. met deksels

4.25

6 id.

2.50

½ Doz. wijnglazen

3.-

½ id.

2.-

½ id.

1.50

4 Vingerglazen

5.50

2 Kandelaars

8.-

1 Snuiter

1.-

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

3 Blaadjes

2.50

1 Omberdoos

1.-

1 Blikje

2.-

1 Botervlootje

1.-

5 Zilv. lepeltjes

8.-

6 Lepels

1.-

6 Im.

1.25
_____

Transporteren

f1958.25

Transport

f1958.25

6 Im.

1.25

6 Im.

1.25

5 Messen

4.-

6 do.

4.50

6 Vorken

2.-

4 do.

1.-

7 kleine lepels

0.75

6 Messen

4.-

6 do.

4.75

6 Vorken

1.25

6 Vorken

0.50

1 blik Ouwels

1.-

Hagel

2.25

Do.

1.50

1 Kruithoorn

2.-

Lampekousjes

2.50

1 Slot

1.25

1 Lessenaar

5.25

1 Djunnoh met scheede

7.-

1 Olie- en azijnzetje

4.50

1 idem

10.50

1 Gendie

10.-

1 Im.

10.-

4 fl. Krenten

1.-

1 Rottingmat

6.50

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

3 id. diverse

6.50

1 Victoria Servies

29.25

1 Kopje en Schotel

1.50

4 do. do.

6.-

1 Theeblad

3.-

4 Schilderijen

10.-

1 Pramadanie

7.-

1 do.

8.-

1 kleine tafel

3.-

1 krandjang

2.-

1 Tafel

20.-

1 do.

2.-

1 Kanapé

20.-

1 Kaart

3.-

2 flesschen brandewijn

2.50
_____
f2172.50
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Extract uit de Recapitulatie op de vendutie ddo 28e Augustus 1843
gehouden ten behoeve van E.D. Dekker.
Koopers.
Van der Pool

Koopsom.
f 737.75

6%
f 44.26

1 pr. M.
f0.78

Totaal
f 782.79

Ke Ing

12.25

0.73

0.01

12.99

Diepenhorst

362.25

21.74

0.36

384.35

Gout

546.-

32.76

0.55

579.31

Spies

11.25

0.67

0.01

11.93

Bandara Ketjil 19.25

1.15

0.02

20.42

Toeankoe
Bazaar

65.25

3.91

0.07

69.23

Si Mageh

5.75

0.34

6.09

Si Marassat

2.50

0.15

2.65

Soetan Bandara 2.50

0.15

2.65

Sem

366.75

22.-

Datoe Maga
Maratja

1.25

0.09

1.34

Sie Makie

1.-

0.06

1.06

Si kassi

8.50

0.51

9.01

Baba Tjong
Tjong

4.-

0.24

4.24

Datoe Moeda

14.-

0.84

Radja Oesar

6.-

0.36

6.36

Jaksa

1.50

0.09

1.59

Hadji Makassie 4.75

0.28

5.03

0.37

0.02

389.12

14.86

_____

_____

_____

_____

f2172.50

f130.35

f2.17

f2305.02

[28 augustus 1843
Vendutie-bewijs van Dekker aan zichzelf]
* 28 augustus 1843
Vendutiebewijs van Dekker, als vendumeester, aan zichzelf als verkoper.
(Bescheiden 1910, blz. 166)
Goed voor f2577.63
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Natal, 28 Augustus 1843.
Zes maanden na dato neem ik ondergeteekende fd. Vendumeester te Natal, aan te
betalen aan den Heer E. Douwes Dekker de somma van twee Duizend vijfhonderd
zeven en zeventig guldens en drie en zestig cents kopergeld zijnde het zuiver
rendement eener alhier ten zijnen behoeve gehoudene vendutie op heden.
Natal, 28 Augustus 1843.
De fd vendumr. vd.,
Dekker.
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[28 augustus 1843
Ontvangstbewijs inzake vendutie]
* 28 augustus 1843
Ontvangstbewijs voor de uitbetaling van de opbrengst der gehouden vendutie,
blijkbaar geschreven op het vorige document.
(Bescheiden 1910, blz. 166)
De ondergeteekende E. Douwes Dekker bekent ontvangen te hebben het bedrag der
boven gemelde Acceptatie ad f2577.63 op heden den 28en Augustus 1843 na korting
van 4½ p.c. disconto of ¾ Pct. over 6 maanden bedragende f115.98, zoodat de
acceptatie voldaan is met een bedrag van twee Duizend, vier honderd, Een en zestig
guldens en 65 c. kopergeld.
f2461.65 c. kop.
Natal, 28 Augustus 1843.
E. Douwes Dekker.

[31 augustus 1843
Proces-verbaal van overdracht van functie]
* 31 augustus 1843
Dekker draagt zijn functie te Natal over aan H. Diepenhorst. (Bescheiden 1910,
blz. 156). De genoemde Nota is niet bekend.
Uit de laatste gedeelten van dit proces verbaal blijkt, dat tegenover een kastekort
van ruim f 2070, - koper nog twee vorderingen van venduties stonden, tot een
gezamenlijk bedrag van ruim f 4030, - zilver, zodat de kas eigenlijk een overschot
aanwees van meer dan f 2000, -. Zie voorts blz. 289: Dekkers kastekort en zijn
schorsing.

Proces verbaal.
Op heden den één en dertigsten Augustus 1800, drie en veertig heb ik ondergeteekende
H. Diepenhorst, Controleur der 3e kl. ingevolge besluit van den Kolonel, Civiel en
militair Gouverneur dezer kust dd..... in tegenwoordigheid van H.J.I. Gout surnumerair
ambtenaar 1 kl. overgenomen van den Controleur 2 kl E. Douwes Dekker, de
archieven, 's Lands Gebouwen, gelden, goederen, zegels etc. behoorende tot het
Civiel gezag te Natal, als

Archief.
Het staatsblad van Nederlandsch Indië, over de jaren 1816, 1823 t/m 1827, 1830,
1831 en 1834 in 9 Deelen.
Diverse Bundels bevattende de Correspondentie van 1839 tot heden.
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Een Im. correspondentie met de Weeskamer 1839, 1842.
Een Im reglement op de periodieke stukken.
Een Im reglementen, instructien, contracten etc.
Een Im vendurollen 1839 tot heden.
Een Im kasrekening over het 1 sem 1839.
Drie Im id. 1840 t/m 1842
Drie Im kasbijlagen 1840 t/m 1842
Vijfkasmemorialen 1839 t/m 1842
Twee bundels kas- en restantstaten 1839, 1842.
Twee Im staten van ongeautoriseerde uitgaven.
Een register van getrokken wissels op Padang.
Vier bundels provisie- en Zoutpakhuis boeken 1839 tot heden.
Drie bundels provisiepakhuis bijlagen 1840, 1842.
Drie Im Zoutpakhuis Im 1840, 1842.
Drie bundels ontvangen facturen en processen verbaal.
Vier Im. verzonden id. id.
Een Im beantwoorde aanmerking op de kas en pakhuis verantwoording.
Een bundel Nota's van periodieke stukken.
Een Im processen verbaal van overgave, opname, keuring etc. 1838, 1842.
Een Contrôle voor de gevangenen.
Een Im voor de Niasser pandelingen.
Een Instructie voor de Ink. en uitgaande regten.
Een Bundel Journaal van invoer.
Een Im id. van uitvoer.
Twee kas memorialen van ontvangen regten.
Een Register van verleende borgstellingen.
Een Im van verleende Jaar- en Zeepassen.
Een Im van ingevoerde goederen.
Een Im van uitgevoerde goederen.
Een Im van verleende Land- en Zeepassen.

Gebouwen.
De Controleurswoning van planken (in slechten staat).
Het provisie en Zoutpakhuis (in zeer slechten staat).
Het kettinggangerskwartier, policie wacht enz. (in goedenstaat).
De Geldkamer binnen het fort, in goeden staat.
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Aard der
Objecten.

Moet restant
zijn.

Gouvernementsgelden f 4177.22½
}
Gouvernementsgelden 24624.30
}

Restant op
heden
bevonden.
f 4177.22½

Over.

tekort.

-

-

22553.83

-

f2070.47

Zegge vier duizend, een honderd zeven en zeventig guldens, twee en twintig en
een halve ct. zilver, en twee en twintig Duizend vijf honderd drie en vijftig gulden,
drie en tachtig Cents Kopergeld, spruitende deze tekortkomst van f 2070.47 kopergeld
uit het niet voldoen van Venduschulden (Soetan Salim en Toeankoe) waarvan de
acceptatie ter zijner tijd aan de houders voldaan is (zie hieromtrent de bijgevoegde
Nota).

Provisien en pakhuis goederen.
Aard der
objecten.

Over.

Geldvaatjes

Moet volgens deRestant op
boeken restant heden
zijn.
bevonden.
624
624

te kort.

Amen (heele)

5

5

} Dit vaatwerk is, door den
slechten staat van het pakhuis
aan wind en weer blootgesteld
zijnde, grootendeels in duigen
gevallen.

Amen (halve)

17

17

} Dit vaatwerk is, door den
slechten staat van het pakhuis
aan wind en weer blootgesteld
zijnde, grootendeels in duigen
gevallen.

Ankers (heele) 38

38

} Dit vaatwerk is, door den
slechten staat van het pakhuis
aan wind en weer blootgesteld
zijnde, grootendeels in duigen
gevallen.

Ankers (halve) 249

249

} Dit vaatwerk is, door den
slechten staat van het pakhuis

} Dit vaatwerk is, door den
slechten staat van het pakhuis
aan wind en weer blootgesteld
zijnde, grootendeels in duigen
gevallen.
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aan wind en weer blootgesteld
zijnde, grootendeels in duigen
gevallen.
Leggers (halve) 5

5

Pijpen (halve)

14

14

Rijst

9558

8938

Teer

½ vat

½ vat

Zout

22 pic. 39

Zout zakken

} Dit vaatwerk is, door den
slechten staat van het pakhuis
aan wind en weer blootgesteld
zijnde, grootendeels in duigen
gevallen.
-

620

22 pic. 39

-

-

6190 p.

6190 p.

hiervan is ruim de helft
onbruikbaar.

IJzeren Balans 2 stuks

2 stuks

Houten schalen 2 paar

2 paar

Houten prikkel 1 stuk

1 stuk

Donderbussen 5 stuk

5 stuk

Bijlen (hand of 7 stuk
hak)

7 stuk

Gewigten
(Metalen)

9 p.

9 p.

450

450 pond

26 p.

26 p.

497¾

497¾

Geldkisten
(IJzeren)

1 stuks

1 stuks

Geldkisten
(houten)

2 stuks

2 stuks

Gewigten
(IJzeren)
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Lillás (Metaal) 1 stuks

1 stuks

Lillás (IJzeren) 1 stuks

1 stuks

Zoutmaten

2 stuks

2 stuks

Kapmessen

6 stuks

6 stuks

Patjols

40 stuks

40 stuks

Koperen policie } 14 stuks
en Ink.

14 p

Regten platen

14 p

} 14 stuks

Sabels (policie) 14

14 p

Vlaggen
1
(Nederlandsche)

1

Trekzagen

3 p.

3 p.

Handzagen

2 p.

2 p.

Versleten.

Meubilair.
Archiefkasten

1 st.

1 st.

Schrijftafels

1 st.

1 st.

Stoelen (houten)

5 st.

5 st.

hiervan zijn drie
van ouderdom
gebroken.

Zegels.
Blanco Zegels

} Overgenomend volgens de respectieve
restanten der verantwoording.

Uitklaringen

} Overgenomend volgens de respectieve
restanten der verantwoording.

Scheepspassen

} Overgenomend volgens de respectieve
restanten der verantwoording.

Jaarpassen

} Overgenomend volgens de respectieve
restanten der verantwoording.
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Diverse.
Planken lang 3 }
N.E.

278 p.

278

Deze planken
liggen te
Sinoenoekan.

breed 0.3 } N.E.

278 p.

278

Deze planken
liggen te
Sinoenoekan.

dik 00.3 } N.E.

278 p.

278

Deze planken
liggen te
Sinoenoekan.

Lancet

1 p.

1 p.

Zilveren rotting
} 8 p.
knoppen voor
Inlandsche Hoofden

8 p.

Boedel van wijlen } Overgenomen volgens de in het archief berustende Inventaris.
den st. Majoor voor
memorie H.W.
Hesselink
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Voorts is uit de administratie van het vendu Departement gebleken, dat het zelve
heeft uitstaan aan goede schulden terzake van het boven gemelde. (Zie bijgaande
Nota).
Kop. à 120 dn.
f 2070.47 kop. is...

f 1725.39

Vervolgens, voortvloeijende uit latere
2302.02
vendutie, waarvan de vervaltijd nog niet
verschenen is
_____
Totaal à 120 duiten

f4030.41

Er zijn hiervan opgemaakt vier eensluidende processen verbaal, om te dienen waar
zulks behoort.
Aldus gedaan te Natal utsupra.
Voor de overgave, De Controleur 2e kl.
Dekker.
Voor de overname, De Controleur 3e kl.
H. Diepenhorst.
De Gecommitteerde,
H.J.I. Gout.

[2 september 1843
Certificaat van ophouding van betaling]
* 2 september 1843
Certificaat van Diepenhorst voor Dekker. (Bescheiden 1910, blz. 143)
Nederlandsch Indië.
Certificaat van ophouding van betaling.
De Controleur der 3de klasse van Nattal certificeert bij deze dat de bij besluit van
den Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur dezer kust in dato 22 Juli jl. No 1504
naar de Padangsche Bovenlanden overgeplaatste Controleur der 2de klasse E. Douwes
Dekker in deze zijne betrekking te Nattal genoten heeft een maaandelijksch tractement
van f275, waarover hij is uitbetaald tot en met Ultimo Augustus jl.
Dat bij de uitbetaling gekort zijn de volgens de reglementen bepaalde contributiën
aan de burgerlijke pensioenen en aan het Civiel Weduwen en weezenfonds.
Nattal, den 2 September 1843.
De Controleur der 3de klasse,
Diepenhorst.
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[2 september 1843
Missive van Dekker aan Van der Ven inzake rijst]
* 2 september 1843
Missive van Dekker aan Assistent-Resident Van der Ven. (Bescheiden 1910, blz.
85) De aanduiding a betekent: amsterdams pond.
La: A
Natal 2 September 1843.
Aan den Secretaris belast met het beheer der Residentie Aijer Bangie.
Uit de processen verbaal van overgave 620 a
mijner pakhuisadministratie zal UWEdG:
blijken, dat er eene tekort bestaat van rijst
ad
Mij competeert voor pakhuisspillage à 420 a
2% over ontvangene en minder
afgeleverde hoeveelheden van dat artikel
ten bedrage van 21.000 a
_____
boven de toegestane spillage

200 a

Uit aanmerking van den slechten haveloozen staat van het pakhuis heb ik de eer
UWEdG: te verzoeken de autorisatie tot afschrijving van bovengemelde 200 a wel
te willen provoceren.
De Controleur 2e klasse,
Dekker.
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[september 1843
Gedicht van Dekker: Vaarwel aan Natal]
* Begin september 1843
Gedicht van Eduard Douwes Dekker. (Brieven I, blz. 103; Brieven WBI, blz. 63)
Volgens mededeling van Mimi bevatte dit gedicht, waarvan het handschrift niet
is teruggevonden, nog een zestal coupletten. In de brief van 24 februari-6 mei 1851
zijn de coupletten 4 en 5 opgenomen.

Vaarwel aan Natal
Hoe klopt mij 't hart bij 't scheiden van deze oorden,
Hoe jaagt mij 't bloed versneld door de aadren heen,
Hoe zoekt mijn geest vergeefs naar afscheidswoorden
En vindt voor klank een enklen traan alleen.
Van waar die band die hier mij zoo kon binden,
Die zoo mij kwetst, nu haar het lot verscheurt,
'k Zal elders toch wat ik hier liet hervinden,
Wat hecht mij hier dat zoo mijn hart betreurt.
Wat hecht mij zoo aan Natals oeverstranden,
'k Zag elders ook het schuim van de Oceaan
Onstuimig bruisend tegen de oevers branden,
En niet voor 't eerst brult mij haar golfslag aan.
'k Zag elders ook langs berg en heuvelzijden
Het sombre woud waar zich Natuur verschuilt
Met loof en twijgen stout de orkaan bestrijden
Die suizend langs zijn donkre toppen huilt.
'k Zal elders ook... Neen, nimmer vind ik weder
Wat eens mijn hart zoo vast aan Natal bond,
Ik buig het hoofd weemoedig peinzend neder
Bij 't laatst vaarwel o Natal aan uw grond.
'k Heb op deez plaats gedacht, gevoeld, gestreden,
'k Heb God gedankt en vaak zijn zorg mistrouwd,
En Natal was getuige van mijn beden
Zoodra die twijfelzin mij had berouwd.
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Vaak heeft mijn ziel hier hooger vlugt genomen
En zweefde als aether met natuur omhoog,
En vloog als reeds gezaligd langs uw zoomen
En hief zich op tot 's hemels starreboog.
Dat dank ik u, o Natal, lommerdreven
Uw bosch en beemd, als bloemen rondgestrooid
Zoolang ik leef zal in mij Natal leven
Zoolang ik leef vergeet ik Natal nooit.
't Is wel niet lang, 't is naauwlijks negen maanden
Dat mij uw kust zoo gul een wijkplaats bood
Toen nog van 't wee van ginds mijn oogen traanden,
Toen nog mijn hart, slechts haakte naar den dood.
Ik zocht een kerkhof aan uw stille stranden
En koos mij reeds de plek aan de oever uit,
Ik achtte reeds me ontslagen van de banden
Waarmee Natuur den mensch aan menschen sluit.
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.
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Padang
1843-1844
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Dekkers kastekort en zijn schorsing
Het jaar te Padang is voor Dekker het zwartste geweest uit zijn ambtelijke loopbaan.
Gouverneur Michiels, met bijna dictatoriale macht, heeft hem er achtereenvolgens
zijn bewegingsvrijheid, zijn inkomsten en zijn ambt ontnomen, en getracht hem
crimineel te doen veroordelen. De administratieve fouten, door Dekker te Natal
gemaakt, staan in geen verhouding tot de hardvochtige maatregelen, door Michiels,
ten dele zelfs wederrechtelijk, getroffen.
Aangezien de Natalse kas het principiële punt in deze zaak is, moeten thans enkele
financiële kwesties worden besproken en zoveel mogelijk opgehelderd. Het materiaal
dat ons ten dienste staat, hoe omvangrijk ook, is verre van volledig. Het vergunt ons,
met zekerheid enige der gemaakte fouten aan te wijzen; het vergunt ons niet, met
diezelfde zekerheid Dekkers gehele boekhouding te reconstrueren. Verder dan
veronderstellingen met het merk van waarschijnlijkheid, zal men niet kunnen komen.
Behalve een aantal kleine bedragen, door Dekker in zijn boekhouding hetzij
vergeten, hetzij ingeschreven in afwijking van de bestaande bepalingen, zijn er vier
belangrijke posten; drie daarvan zijn in de ambtelijke correspondentie uitvoerig ter
sprake gekomen, terwijl de vierde destijds aan ieders kritiek is ontsnapt. Deze punten
zijn:
a. de venduschulden van Soetan Salim en de Toeankoe Bezaar;
b. Dekkers eigen vendu-acceptatie;
c. de wissel van 3 mei 1843;
d. de wissel van 24 mei 1843.
Drie van deze vier zaken betreffen niet alleen de kas maar ook de vendu-administratie,
daar in het geval c de wissel ten dele met vendugelden werd betaald. Over de
administratie van het vendukantoor is volstrekt niets bekend. De vraag echter of er
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behalve een lijst van openstaande vorderingen en van eventuele verplichtingen, ook
een afzonderlijke vendu-kas met bijbehorend vendu-kasboek was, kan ten aanzien
van Dekker met stelligheid ontkennend worden beantwoord. Hij wist immers niet
eens, dat zijn functie van vendumeester géen onderdeel was van zijn functie als
controleur; men vindt dit duidelijk uitgesproken in zijn verantwoording van 3 oktober
1843. Het ‘verwarren’ van 's lands gelden met de particuliere gelden van de
vendumeester was zelfs voor de Directeur Generaal van Financiën geen reden tot
ernstige kritiek (9 februari 1844).
a. Men mag aannemen dat Dekker van de aanvang af 's lands kas en de vendukas
heeft vereenzelvigd, en ook dat zijn voorganger het hem zo heeft voorgedaan. De
schulden immers van Soetan Salim en van de Toeankoe Bezaar betroffen een vendutie
van vóor Dekkers ambtsaanvaarding. De koopsommen van deze vendutie waren
uiteraard nog maar ten dele geïnd toen Dekkers voorganger de functie overdroeg;
de resterende sommen moest Dekker innen, en op een bepaalde datum, 12 april 1843,
kon het volle bedrag door de verkoper worden opgevraagd. Het risico dat niet alle
koopsommen binnenkwamen, terwijl toch de volle opbrengst moest worden
afgedragen, was dus door Dekkers voorganger aanvaard, niet door Dekker zelf. Dit
risico kon op 30 november natuurlijk alleen door hem worden overgenomen in de
veronderstelling dat het fictief was. Acht men het waarschijnlijk dat het op die datum
reeds geïnde bedrag in de overgedragen kas was begrepen, en acht men het voorts
waarschijnlijk dat de daarna afbetaalde koopsommen in de kas werden gestort en als
ontvangsten geboekt, dan is het eveneens duidelijk dat Dekker de niet-betaalde
bedragen van Soetan Salim na diens deportatie en van de Toeankoe Bezaar na diens
inarrestneming, als vorderingen van de kas moest beschouwen. Vorderingen overigens,
die Dekker wel met wat meer aandrang zou hebben behartigd, zo hij Michiels'
beslissingen ten aanzien van deze personen als minder betwistbaar had gevoeld. Toen
hij op 3 mei de gehele vendu-acceptatie uitbetaalde, zonder dat het nog ontbrekende
bedrag van f2070, - binnen was, had hij dit moeten boeken als een uitgave uit de kas.
In zekere zin heeft hij dit verzuim later hersteld, door dit bedrag op 31 augustus
uitdrukke-
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lijk als tekort te vermelden. In elk geval hadden zijn chefs deze f 2070, - slechts
voorlopig ten laste van Dekker mogen brengen, totdat te Natal was gebleken in
hoeverre de vorderingen goed waren of dubieus. Door de activiteit van Dekkers
opvolger, Diepenhorst, werd het gehele bedrag al spoedig geïnd. Daarmee was de
zaak rond, behalve voorzover er bij Assistent-Resident Van der Ven en kolonel
Michiels een wantrouwen jegens Dekker bleefbestaan, dat in het gehele verloop een
moeilijk bepaalbare, maar stellig uiterst werkzame factor is geweest.
b. De tweede kwestie is deels van overeenkomstige orde. Toen Dekker einde juni
begreep dat hij Natal zou verlaten, en kas en kasboek met elkander vergeleek, ontdekte
hij een verschil van enkele duizenden guldens. Hij ging daarbij uit van de juistheid
zijner boekhouding en hij veronderstelde dus eerder dat er een fout was in de kas
dan in het kasboek. Zijn wanhopige pogingen om geld te lenen zijn o.i. vaststaande
feiten, die niet discutabel worden omdat inderdaad twee van de drie desbetreffende
personen zich wellicht ook op Dekker hebben willen wreken. (Zie 3 september en
14 oktober 1843). Dit lenen is hem niet, althans niet in voldoende mate, gelukt. Onder
die omstandigheden heeft Dekker een paar dagen vóor hij zijn functie overdroeg,
zelf zijn vendutie gehouden, in plaats van deze, zoals gebruikelijk was, te doen plaats
vinden ná de bestuursoverdracht en dus tevens onder leiding van de opvolger. Dekker
wilde dit, om met de opbrengst ervan het kastekort zoveel mogelijk aan te vullen.
Hij héeft het ook gedaan: de cheque die hij bij zijn vertrek meekreeg was f200, terwijl
zijn voorganger in december 1842 met een cheque van f3100 Natal verlaten had.
(Zie facsimile C; 3 mei 1843)
Een onmiddellijke opbrengst was er bij zulke venduties echter niet, tenzij enerzijds
de verkoper accoord ging met een bekort bedrag, en anderzijds de vendumeester het
risico voor de invordering der koopsommen op zich nam. Zo'n bekort bedrag was
dus een voorschot, aangezien de koopsommen eerst later allengs konden worden
ingevorderd. Dekker had in december 1842 dus ook zo'n voorschot uitbetaald, toen
zijn voorganger vendutie had gehouden. Uit wélke kas had hij dat kúnnen doen,
tenzij uit die van het land? Men mag toch niet aannemen dat elke ambtenaar bij
aankomst over een privé-kapitaal beschikte, groot ge-
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noeg om op te wegen tegen geheel de inboedel van zijn vertrekkende collega? Toch
bestond éen van de eerste daden van een nieuwe bestuursambtenaar veelal in een
vendutie ten behoeve van zijn voorganger. Het was dus onvermijdelijk, dat het hierop
volgende, gebruikelijke voorschot ontleend werd aan overheidsgeld: een feit dat
alleen daardoor nooit naar buiten bleek, doordat de kas in de eerstvolgende maanden
niet nóg eens werd overgedragen. Nu Dekker zijn vendutie kort vóor de overdracht
hield, kwam deze handelwijze natuurlijk wél aan het licht.
Zijn superieuren zouden evenwel niet éen maar twee redenen hebben gehad tot
een welwillende beoordeling. Ten eerste immers kon hier hetzelfde gelden als bij
punt a: er bestond slechts risico voorzover de invordering der koopsommen dubieus
was. Het tegendeel bleek, zodra Diepenhorst zich wijdde aan het innen ervan. Maar
ten tweede had 's lands kas in het geheel geen recht op restitutie van deze vendupost,
aangezien er bij de overdracht geen tekort van deze orde was gebleken. Indien Dekker
aan zichzelf uit 's lands kas gelden had uitbetaald, moest ook dit bedrag als een tekort
verschijnen in de eindberekening. Wie het proces verbaal van 31 augustus 1843
nauwgezet en onbevooroordeeld leest, kan constateren dat er tegenover een tekort
van f2070.47 koper twee vorderingen staan van gezamenlijk f4030.41 zilver, zodat
er dus wezenlijk - behoudens eventuele ándere fouten - een overschot was, en wel
ter grootte van f2305.02 zilver. Dit is alleen te verklaren, doordat Dekker een
boekhoudkundige fout heeft gemaakt. Hij heeft bedoeld, het bedrag der vendutie aan
zichzelf uit te betalen, hetgeen dus als uitgaaf in het kasboek moest worden genoteerd,
en dit bedrag daarna in de kas te storten. Door echter zijn vendu-acceptatie in de kas
te deponeren, en de overeenkomstige uitgaafpost in het kasboek te vergeten, heeft
hij zichzelf voor meer dan twee duizend gulden benadeeld. Toen dus Diepenhorst
in het najaar van 1843 de vendutiegelden incasseerde, ontving het Rijk bedragen
waar het geen recht op had. Dat Dekker die een slecht boekhouder was, deze fout
op 31 augustus zelf heeft gemaakt, dient erkend; maar dit verontschuldigt nog niet
het voordurend herhalen van deze fout door de ambtenaren te Aijer Bangies, Padang
en Batavia, die ervoor betaald werden bétere boekhouders te zijn dan hij.
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c. Bij het zojuist besproken punt gaat het niet meer om een verschil tussen kas en
kasboek, maar om een evidente onjuistheid in de boekhouding zelf. Dit geldt ook
ten aanzien van de ernstigste zaak die destijds ter discussie heeft gestaan: de wissel
van 3 mei 1843. Deze wissel bedroeg f8931.92; de boeking in het wisselregister
echter is f6825.92. Die boeking is onjuist, hoe men haar verder ook verklaren of
interpreteren wil. Het wisselregister immers is niet anders dan een lijst van
aantekeningen betreffende verrichte werkzaamheden, het is geen tweede kasboek.
De aantekeningen inzake datum, naam, nummer en bedrag hebben om zo te zeggen
meer archivalische dan boekhoudkundige waarde. De wissels immers werden - anders
dan de vendu-acceptaties - verhandeld via 's lands kas. Dekker was wisselagent
qualitate qua. Derhalve biedt het wisselregister niet op zichzelf, maar alleen tezamen
met het kasboek de gelegenheid tot financiële controle. Het kasboek nu is ons over
de gehele maand mei 1843 bekend (zie 31 mei 1843). Ook daarin komt op 3 mei een
post voor van f 6825.92 en niet van f 8931.92. Het financiële verschil is hiermee
bewezen; Dekker heeft door déze boeking het land voor f2106 benadeeld. Maar hoe
dient dit feit te worden verklaard? De eerste veronderstelling luidt aldus: Dekker
heeft opzettelijk een te laag bedrag geboekt, hij heeft fraude gepleegd. Het is het
voorrecht van Michiels en Van der Ven, dit te hebben geloofd. Afgezien van nog
andere argumenten, schijnt de onhoudbaarheid van die verdenking wel bewezen,
sinds men op het omslag van het register in Dekkers eigen handschrift de berekening
heeft aangetroffen inzake de totstandkoming van deze wisselpost (facsimile A).
Alleen Van der Ven heeft hierin een juridisch bewijs kunnen zien van een gepleegd
misdrijf (29 februari 1844). Hij heeft geen navolgers gevonden. Dat iemand, al
stelende, een berekening van zijn diefstal in de boeken achterlaat, is immers zelfs
voor Dekker te excentriek.
De tweede veronderstelling is deze: dat Dekker zich bij het inboeken heeft vergist,
hetgeen des te gemakkelijker kon gebeuren, doordat in zijn berekeningen (facsimile
A) het eindcijfer van f 8931.92 links stond, en het voorlopige cijfer van f 6825.92
rechts. Maar in dit geval zou de kas zelf natuurlijk f2106. - méer moeten bevatten
dan uit het kasboek kon blijken. Het was dus
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ook redelijk, Dekker met dit bedrag te belasten, tenzij men reden heeft voor de
mening, dat deze zaak minder eenvoudig is dan ze schijnt. Die reden bestaat. Ik kom
daar aanstonds op terug.
d. Zo eenvoudig als het vorige punt schijnt, zo eenvoudig is werkelijk het feit dat
Dekker op 24 mei 1843 een wissel van f2732 in het wisselregister heeft genoteerd,
zonder dat een gelijke post in het kasboek voorkomt. Dit bedrag, dat aan het spiedende
oog der controlerende ambtenaren te Aijer Bangies, Padang en Batavia bij voortduring
is ontgaan doordat zij de stukken niet in samenhang hebben beschouwd, dient uiteraard
geheel ten laste van Dekker te worden gerekend. De vraag of men in dit geval aan
slordigheid of opzet moet denken, blijve buiten beschouwing, tot er gebleken is of
er wel reden bestaat voor énige vraag*.
c, vervolg. De financiële eenvoud van punt d is bij nadere beschouwing bij punt
c in het geheel niet aanwezig. Wij weten namelijk precies hoe die som van f8931.92
tot stand is gekomen. Het grootste deel daarvan werd gevormd door een
vendu-acceptatie, groot f5688,27 zilver, hetgeen gelijk staat met f6825,92 koper. Ten
aanzien van deze acceptatie heeft de geëmployeerde van de Nederlandse
Handel-Maatschappij op 3 februari 1844 in alle argeloosheid de onthullende
mededeling gedaan: ‘het bedrag der Acceptatie - is door mij, ter vermijding van
noodelooze moeite natuurlijk niet in specie ontvangen, maar is hetzelve, nadat ik de
Acceptatie voor voldaan geteekend had, begrepen in den door mij erlangden wissel.’
Ontleedt men nu de verrichte handelingen, dan is er op 3 mei eigenlijk dit gebeurd:
de geëmployeerde van de NHM heeft eerst aan Dekker in diens kwaliteit van
vendumeester een acceptatie aangeboden en daarvoor f 6825.92 uitbetaald gekregen.
In dit bedrag was wegens nog niet betaalde koopsommen een post van f2070 begrepen,
die later, op 31 augustus, door Dekker als tekort is geboekt (zie a). Het ontvangen
bedrag van f 6825.92 werd door of namens de NHM vermeerderd met een drietal
sommen van tezamen f2106 koper; daarna is bij Dekker in diens kwaliteit van
wisselagent het nieuwe bedrag van f 8931.92 gestort ten behoeve van een wissel op
Aijer Bangies. Dekker die kasboek en venduboek als

*

Op dit punt is voor het eerst de aandacht gevestigd door de heer Wiessing in ‘De Tijd’ van
22 mei 1953.
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éen beschouwde, had dus als volgt moeten boeken: eerst bij de uitgaven f 6825.92;
dan bij de inkomsten f 8931.92. Hij heeft zich dus tweemaal vergist: bij de inkomsten
boekte hij in plaats van f8931.92 ten onrechte f6825.92; bij de uitgaven boekte hij
in plaats van f6825.92 in het geheel niets. Wie het kasboek over de maand mei
raadpleegt, ziet het met eigen ogen: de uitgavepost van f6825.92 komt er niet in voor.
Onder uitdrukkelijk voorbehoud wegens de onvolledigheid van het materiaal en
de daarom noodzakelijke veronderstellingen, meen ik dus dat Dekkers administratie
op vijf punten moet worden verbeterd:
ER STAAT

ontvangst
3 mei (c
vervolg)

ER MOET STAAN

uitgaaf
-.-

ontvangst

3 mei (c)

6825.92

8931.92

24 mei (d)

-.-

2732.-

uitgaaf
6825.92

31 aug. (a)

2070,-

-.-

31 aug. (b)

-.-

2302.02

Totaal

_____

_____

_____

_____

6825.92

2070.-

11663.92

9127.94

Verschil A

4755.92

Verschil B

2535.98

Verschil tussen de boekingswijzen A en B

f2219.94

Dekkers boekhoudkundige fouten hebben hem, behalve de niet te schatten morele
en ambtelijke ellende, een financiële schade bezorgd van f 2219.94, die later toen
ook het wisselverschil van f2156 met hem verrekend werd, is opgelopen tot f4375.94,
nog afgezien van de vele duizenden guldens nadeel als direct en indirect gevolg van
zijn schorsing. Met déze cijfers voor ogen, kan men de vraag van slordigheid of opzet
wel overbodig achten.
Het jaar te Padang is het zwartste geweest van Dekkers loopbaan. Op 2 oktober 1843
verbood Michiels, geheel wederrechtelijk, hem Padang te verlaten. Dat Michiels in
een missive aan de Gouverneur-Generaal op 26 oktober terloops heeft voorgesteld,
Dekker van Sumatra te doen vertrekken, zal deze ondanks de persoonlijke contacten
die hij stellig met de gouvernements-bureaux had, wel onbekend zijn gebleven; zo
ook het feit dat Michiels op 30 december, in flagrante strijd met de werkelijkheid,
de G.-G. gemeld heeft, dat Dekker te Padang werd vast-
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gehouden door de justitie. Vier maanden lang onthield Michiels Dekker zijn salaris,
uitsluitend om een formele certificaatskwestie, en op 8 januari schorste hij hem in
ambt en inkomsten. Van september 1843 toen Dekker met f 200 uit Natal vertrok,
tot september 1844 toen hij door ingrijpen van de G.-G. Padang verlaten kon, heeft
hij, aanvankelijk samen met Si Oepi Keteh, zonder inkomsten moeten leven. Op
welke wijze hij daarin, behalve door het verkopen van zijn kleren, geslaagd is, schijnt
alleen Tine later bekend te zijn geweest (Werken I, blz. 161). Ofschoon er ten aanzien
van de twee vendukwesties weliswaar tegen de voorschriften was gehandeld, maar
geenszins oneerlijk of zelfs maar riskant, en Assistent-Resident Van der Ven dit op
15 december 1843 zeer goed wist, noemde hij niettemin toen de aan het licht gekomen
wisselkwestie ‘welligt grover en misdadiger dan alle zijne overige fouten te zamen
genomen’. Michiels zelf heeft daarna in deze zaak een juridische en administratieve
onkunde aan den dag gelegd (vgl. het advies van de Rekenkamer, 1 oktober 1844),
welke men de ironie der geschiedenis zou willen noemen, indien de gevolgen ervan
voor Dekker niet zo tragisch waren geweest. Michiels heeft aanvankelijk zeker een
criminele, later uitdrukkelijk een civiele procedure gewenst, en toen deze door zijn
eigen informeel optreden was uitgelopen op het zich onbevoegd verklaren van de
Raad van Justitie, heeft hij zich op de Fiskaal gewroken door hem vanuit Batavia te
doen ontslaan. Dat Dekker, als weerloos en vrijwel onkundig slachtoffer van deze
maandenlange vervolging, daarvan de details niet heeft gekend en later ook nooit
heeft leren kennen, maakt het onvermijdelijk dat zijn weergave van het Padangse
jaar in de Havelaar, in sommige onderdelen onjuist is.
Dekker heeft deze tijd van armoede, rechteloosheid, onvrijheid, verdenking,
verdachtmaking, honger en volslagen onzekerheid, psychisch en fysiek nauwelijks
overleefd: eens, misschien zelfs tweemaal, heeft hij een poging gedaan om te sterven
(Rekest 2 februari 1846; Brief 24 februari - 6 mei 1851). Ondanks deze ondraaglijke
omstandigheden - of moet men zeggen: juist ten gevolge daarvan - heeft Dekker zich
geïnspireerd gevoeld tot literair werk. Behalve de voltooiing van de ‘Losse bladen
uit het dagboek van een oud man: Jongelingsdroomen’, schreef hij te
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Padang de polemische puntdichten ‘Het wand'lend schorsbesluit, dat schorsend ons
regeert’ en ‘Vingt florins... quel trésor!’, beide opgenomen in de Havelaar (Werken
I, blz. 160-161; het eerste ook reeds in de brief van 24 febr. - 6 mei 1851); het
patetische gedicht ‘Daar is een kracht uit hoger kracht gesproten’, opgenomen in
Vorstenschool (Werken VI, blz. 72), een gelegenheidsrijm ‘De Nachtschuitsdroom’
met merkwaardige commentaar overgeschreven in de brief van 24 februari - 6 mei
1851, en tenslotte het toneelstuk ‘De Eerloze’, waarvan het oorspronkelijke handschrift
niet is teruggevonden, maar dat in omgewerkte vorm onder de titel ‘De Bruid
daarboven’ in 1864 werd uitgegeven (Werken III, blz. 447. Zie ook de brieven van
26 januari 1846 en van 6-7 maart 1846.) Over de tijd in Padang vindt men voorts
nog gegevens in de brieven van 24-27 oktober 1845 en van 26 januari 1846, in het
rekest van 2 februari 1846, en in de brief van 24 februari - 6 mei 1851. Deze laatste
bevat talrijke details; het belangrijkst evenwel is het rekest, én omdat het geschreven
werd zo kort na de gebeurtenissen, én omdat het een ambtelijk stuk betreft, gericht
aan een instantie die de feitelijke juistheid ervan gemakkelijk zou kunnen controleren.
In de noten op de Havelaar (noot 99, 101, 107, 108, 109 en 116; Werken I, blz.
343-350) vermeldt Multatuli als zijn speciale vrienden J.J.M. de Chateleux, en G.
Beijerman. Deze laatste zou door schuld van Michiels zijn omgekomen. (Vgl. evenwel
Werken I, blz. 552). Voorts komt een zekere Waanders voor in de brief van 24 febr.
- 6 mei 1851. Als intieme vriend wordt ook genoemd de eerste Luitenant Hébert,
met wie Dekker eens zou hebben geduelleerd en van wie hij toen een fraaie haarlok
had doen sneuvelen (G. Jonckbloet: Multatuli. Amsterdam 1894, blz. 65-66).
Jonckbloet vermeldt tevens dat Dekker op Sumatra door de ambtenaren ‘de
excentrieke lord’ of ‘de gek’ genoemd werd, en dat hij in wit costuum met een grote
strohoed op, blootsvoets en vreselijk bemodderd, te paard aan kwam zetten bij de
resident der Padangse bovenlanden, de heer Steinmetz (idem, blz. 61-62). Maar men
bedenke dat er tussen de voorvallen zelf en hun anekdotisch verslag een tijdsruimte
ligt van een halve eeuw.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[3 september 1843
Klacht van Tin Aijon tegen Dekker]
* 3 september 1843
Klacht door de Chinees Tin Aijon tegen Dekker, ingebracht bij Kolonel Michiels
(Bescheiden 1910, blz. 192)
Het is onwaarschijnlijk dat dit stuk, in zulk een taal en spelling, werkelijk door
deze Chinees zal zijn opgesteld zonder Nederlandse hulp.
Natal, den 3 September 1843.
HoogEdelGestrenge Heer Kolonel.
Genoodzaakt zijnde, neem ik de Vrijheid mij aan UHoogEdelGestrenge te wenden.
Reden den Heer E.D. Dekker controleur 2 klasse alhier, in de vorige maand van
mij 4 à 5 duizend Gulden te leenen gevraagt heeft, daar ZijnEdele voorgaaf afgelost
te worden, en dit geld in kas mankeerde is door mij ongeantwoord, dat ik dit geld
niet aan Contanten bezat, waarop ZijnEdele van mij gevergt heeft die som te leenen
bij de Maleijers op de Bazaar of Elders - doch zulks door mij niet gedaan zijnde,
heeft ZijnEdele zich gewend aan den Europ. fuselier Spies, ook bij dien Persoon de
gevraagde som niet bekomen hebbende, heeft meergemelde Heer aan den toeankoe
Bezaar om 5 duizend Gulden gevraag en door den toeanko ten antwoord bekomen
hebbende, dat hij zooveel geld niet bezat, heeft ZEDele daarop aangedrongen, dat
den toeankoe Bezaar zijn bezittend goud zoude verkoopen om de gevraagde som te
leveren - doch dit niet gedaan zijnde, heeft den Heer Dekker zich wederom tot mij
gewend, en van mij geen geld bekomen hebbende, heeft ZijnEdele mij bedrijgd wel
te zullen vinden en op het laatste, doen ik mij nog competeerend Geld voor gekochte
Goederen heb gevraagt, heeft ZijnEdele mij in het Blok van het
Kettinggangerskwartier doen sluiten.
Deze behandeling door mij onverdiend ondergaan doet mij het voorenstaande aan
UHoogEdGestrenge schrijven, hoopende dat meergenoemd Heer over dit zijn gedrag,
door UHoogEDGestr. moge onderhouden worden.
Met Achting en Eerbied blijf ik UHEDGestr. onderdanigste dinaar,
De Chienesche pachter te Natal,
(Chinese karakters)
Tin Aijon.
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[13 september 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels inzake amfioenpacht]
* 13 september 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan kolonel Michiels inzake
amfioenpacht. (Bescheiden 1910, blz. 149)
De fout was, dat Dekker voor elke storting zowel een kwitantie als een wissel afgaf,
terwijl onafhankelijk daarvan ook de hoofdkas te Aijer Bangies een wissel uitschreef.
Er waren dus twee wissels in omloop voor hetzelfde bedrag, maar de schuld hiervan
lag allermeest bij Resident Weddik.
In diens schrijven van 23 januari 1843 immers was deze zaak hoogst onduidelijk
geregeld, omdat hij daarin niet enkel opdroeg een kwitantie te verstrekken, maar
tevens vermeldde: ‘Verder wordt vrijgelaten den onderpachter een wissel te geven
wanneer hij dat begeert.’
De pachtbedragen zelf werden door Dekker, volgens de aanschrijving van Weddik,
ingeboekt in het kas-memoriaal, maar de uitgegeven wissels zijn aanvankelijk niet
geboekt in het wisselregister. Die van 28 februari blijkt in juni 1843 door Dekkers
assistent te zijn ingeschreven.
No: 290.
Aijer Bangies, den 13n September 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Sumatra's Westkust.
In voldoening aan het voorkomende bij UHEdG. missive van den 23n Augustus ll.
No: 1813 geef ik mij de eer te berigten:
dat te Natal in Februarij ll. eene som van f405 en in April daaropvolgende f 810
kopergeld in ontvangst is genomen terzake van de door den amfioenpachter aldaar
over Januarij, Februarij en Maart ll. betaalde pachtpenningen.
dat tengevolge van UHEdG. aanschrijving dd. 23 April ll. No: 749 dezerzijdsch
voor beide sommen sub No: 29 en 35 wissels zijn afgegeven op slands kas te Padang
te behoeve van den Chinees Lim Amau aldaar, terwijl sedert geene gelden terzake
van amfioenpacht zijn ontvangen.
dat mitsdien de wissel dd. 28 Februarij ll. No: 12 van den controleur Douwes
Dekker groot f405 koper, ten eenemale fautief en ongeldig is.
dat het bestaan van die wissel dezerzijdsch geheel onbekend was, als zijnde dezelve
niet bij de kasrekening van Natal verhandeld, hetwelk aan eene grove dwaling van
de zijde van den Controleur Douwes Dekker moet worden toegeschreven.
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dat evenmin aan de afgegeven kwitantien van f 405 koper en f810 koper dd. 28
Februarij en 28 April ll. eenige waarde kan worden toegekend, dewijl de pachter
Lim Amau die bedragen per de hierboven genoemde wissels no: 29 en 35 heeft
ontvangen.
dat de bekendstelling op de kwitantie dd. 28 April ll. groot f810 koper abusief en
onjuist is, dewijl de afgifte door den controleur voornoemd van een wissel voor dat
bedrag niet heeft plaats gehad.
Mij vleiende hiermede aan den last van UHEdG. te hebben voldaan, zoo neem ik
de vrijheid de bedoelde wissel en de beide kwitantien bij UHEdG. missive overgelegd
weder aan te bieden.
De Wd. Assistent Resident,
A. van der Ven.

[14 september 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels inzake Dekkers particuliere
schulden]
* 14 september 1843
Assistent-Resident Van der Ven bericht Michiels, dat Dekker in juli en augustus f
132. - koper heeft gestort als afbetaling op zijn particuliere schulden te Batavia. In
totaal heeft Dekker nu f 660. - koper (= f 550. - zilver) betaald, zodat nog resteert:
f 367.78½ zilver en f 102.22 koper. (Bescheiden 1910, blz. 154)

[15 september 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels inzake Dekkers
verantwoordingsstukken]
15 september 1843
Assistent-Resident Van der Ven zendt Michiels het proces verbaal betreffende de
overdracht van functie te Natal dd. 31 augustus, en deelt mede ‘dat de Controleur
2e klasse E. Douwes Dekker, in augustus en vóór de overgave van het bestuur zijne
achterstallige verantwoordingsstukken heeft ingezonden.’ (Bescheiden 1910, blz.
155)

[15 september 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels inzake posten ten laste van
Dekker]
* 15 september 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels. (Bescheiden 1900, blz.
24)
Dekker was op deze datum blijkbaar in Aijer Bangies, op doorreis naar Padang.
De ‘bedenkingen’ zullen mondeling gegeven zijn, of ze werden ontleend aan de reeds
eerder gevoerde correspondentie; op 3 oktober heeft Dekker in Padang op deze
zelfde lijst van posten uitvoerig schriftelijk geantwoord. Het certificaat van ophouding
van betaling was op 2 september reeds door Diepenhorst in Natal verstrekt.
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No. 302.
Aijer Bangies, den 15n September 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur van Sumatra's Westkust.
Ik geef mij de eer, UHEdG. hierneven aan te bieden eene aantooning van de
onderscheidene posten, ten laste loopende van den Controleur 2e klasse E. Douwes
Dekker, ter zake zijner geldelijke administratie te Natal van November 1842 tot
ultimo Augustus 1843; met vermelding van de motieven die daartoe hebben geleid
en de bedenkingen daartegen door den Controleur ingebragt.
Daaruit zal UHEdG. onder anderen kunnen blijken dat bij de overgave van 's lands
kas op den 31n Augustus l.l. aan den Controleur H. Diepenhorst een te kort is
geconstateerd van f2070.47 koper, hetwelk de Controleur Douwes Dekker toeschrijft
aan de omstandigheid dat een gelijk bedrag bij het vendukantoor te Natal alsnog
onvoldaan is gebleven.
Ten einde den Lande in deze zooveel mogelijk voor verlies te bewaren, heb ik den
Controleur 3e klasse te Natal aangeschreven om voor de inning der uitstaande
pretentien van het vendukantoor aldaar het noodige te verrigten en dien aangaande
te zijner tijd te berigten.
Voorts is door den Controleur Douwes Dekker, strijdig met de administratieve
voorschriften, uit 's Lands kas betaald eene venduacceptatie te zijnen laste, na aftrek
van het disconto, groot f 2461,65, nemende ik de vrijheid UHEdG. hiermede dat stuk
aan te bieden.
Onder deze omstandigheden heb ik vermeend aan den Controleur vd. geen
ophouding van tractementsbetaling, hetwelk tot ultimo Augustus door hem is
genooten, te moeten uitreiken, zijnde trouwens daartoe geen verzoek ontvangen.
Ik neem de vrijheid UHEdG. in overweging te geven mij te willen magtigen om
het bevonden te kort en de verdere posten, bij de aangeboden aantooning
voorkomende, namelijk voor zoover die bij de kas rekening van Natal in uitgaaf zijn
gesteld onder het hoofd ‘Diverse Debiteuren en Crediteuren’ af te schrijven. Ten
aanzien van de tekortkomsten op de materiele verantwoording van den Controleur
2e klas se voornoemd, zal ik de eer hebben UHEdG. nader te dienen.
De wd. Assistent-Resident,
A. van der Ven.
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[15 september 1843
Aantoning van posten]
15 september 1843
Aantoning van posten ten laste van Dekker. Bijlage bij de vorige brief van
Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels. (Bescheiden 1910, blz. 161)
(Bij* begint ook in het origineel een nieuw blad. De verwijzing heeft dus dezelfde
betekenis als: zie hiervoren.)
Aantooning van de onderscheidene posten, ten laste loopende van den controleur
der 2e klasse E. Douwes Dekker, terzake zijner geldelijke administratie te Natal van
Nov. 1842 tot ult. Aug. 1843, met vermelding van de motieven die daartoe hebben
geleid en de bedenkingen daartegen door den controleur vd. ingebracht.
dd.

Omschrijving der
posten.

Bedragen

Zilver.

Motieven. Bedenkingen
van den
controleur 2e
kl.
E. Douwes
Dekker.
Koper.

1842
December Te veel betaald aan een f ....
conducteur van een
Gouv. transport naar
Mandheling

f 4.-

Door den
controleur
is betaald
aan de
conducteurs
f 1. - per
etappe,
terwijl
volgens
het
bepaalde
bij 's
Gouvernements
besluiten
dd. 5
October
1837 no. 2
en 2
Januarij
1839 no.
11
daarvoor
slechts 50
cts. per
etappe

De controleur
beweert dat
tegen betaling
van slechts 50
cts per etappe
geen geschikte
conducteurs
kunnen
worden
verkregen.
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mag
worden
betaald,
zijnde het
niet
noodzakelijk
voorgekomen
om op
dezen
regel ten
gunste van
Natal eene
uitzondering
te maken.
Traktement aan een
mandoer bij het
zoutverkooppakhuis

10.-

10.-

Van 's
Gouvernements
wege is
geen
mandoer
toegestaan
en een
zoodanige
persoon is
ook, in
verband
tot het
geringe
zoutdebiet
van 4 à 5
koijangs 's
maands
ten
eenemale
overbodig

De controleur
vermeent dat
een zoodanig
persoon
noodzakelijk
is.

Wegens uit 's lands
magazijn onvangen
buskruid

2.10

....

Behoort
door den
controleur
Douwes
Dekker te
worden
betaald.

Januari

Tractement aan een
mandoer bij het
zoutpakhuis

10.-

10.-

Zie
Zie hiervoren.
hiervoren.

Februari

Te veel betaald aan een ....
conducteur do. do.

4.-

Idem

1843

Idem
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do. do.

....

4.-

Betaald
f 140.voor de
ontlossing
van 25
koijangs
zout

Idem

Idem

Bij 's
Gouvernements
besluit van
den 9
September
1841 no. 2
wordt voor
den inhuur
van een
praauw
Kollek
naar de
reede en
terug f3. toegestaan,
zijnde
deze
betaling
voldoende
voorgekomen.

De controleur
beweert voor
de
geaccordeerde
som van f3. geene
vaartuigen te
hebben
kunnen
bekomen, ook
dewijl dit
vaartuig,
waarmede het
zout is
aangevoerd
ver van de
rede
verwijderd lag.

Slechts
f 75.toegestaan
f 3. - per
praauw,
ladende 1
koijang

Maart

Belast met
het
meerdere

....

65.-

Tractement aan 1
mandoer bij het zout

10.-

10.-

Zie
Zie hiervoren.
hiervoren.

Te veel
betaald
aan 1
conducteur

....

4.-

Idem

Idem

do. do.

....

4.-

Idem

Idem

Praauwhuur
naar Telok
Baleh

.. ..

20.-

De praauw
is
ingehuurd
door den
controleur
voor zijne
inspectiereis
naar de
pepertuinen

N.B. De
declaratie is
ingediend,
doch het
bedrag in
kwestie niet
gestort.
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te Telok
Baleh:
zijnde
denzelven
opgemerkt
dat deze
som niet
kan
worden
gevalideerd,
doch hem
blijft
overgelaten
eene
declaratie
intedienen.
Transporteren

_____

_____

f32.10

f135.-
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Transport

f32.10

f135.-

Tractement aan een 10.mandoer bij het
zoutverkooppakhuis

10.-

Zie
ommezijde*

Zie
ommezijde.

April

Te veel betaald aan ....
een conducteur

4.-

Idem

Idem

Mei

Id. id.

....

4.-

Idem

Idem

Junij

Id. id.

....

4.-

Idem

Idem

Augustus Genoten f825.voorschot
te
Batavia

N.B. De controleur had
reeds in Januarij een
begin met de storting
moeten maken, doch is
daarmede eerst met
Maart daaropvolgende
aangevangen

Hierop 549.97
afbetaald
Rest
alzoo

91.67⅔

183.35⅓

Te veel
betaald
aan 1
conducteur

....

4.-

Zie
ommezijde.

Voor het
binnenloopen van
een pantjallang

....

5.-

Dit bedrag had door
den praauwvoerder
moeten worden
voldaan

Te veel
betaald
aan 1
conducteur

....

4.-

Zie
ommezijde.

Te min
gestorte
zoutgelden
(augs)

....

220.-

Gedebiteerd f498.is
Augustus
83 pic.
Slechts
gestort

Zie
ommezijde.

Zie
ommezijde.

259._____
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Alzoo te f240.min
Inkoop f2577.63
van eene
vendu
acceptatie
ten laste
van den
vendumeester
Douwes
Dekker

De vendu administratie
vermag niet met 's
lands kas verward te
worden.

Af de
115.98
gestorte
disconto
Rest
alzoo

2461.65

Niet ingenomen de ....
1½% ten behoeve
van het Gouvernt.
van het bedrag der
vendutien over het
1e kw. 1843

86.22

Id. 2e
kwartaal
1843

36.55

....

Als voren 1 per
....
mille voor de armen
over het 1e kwartaal

5.75

Id. 2e
kwartaal
1843

....

2.44

Te kort
op de kas
bij
overgave

....

2070.47

Boeten wegens te 51.66
late indiening der
kas rekening over
April 1843, van 15

103.34

De controleur
schrijft dit te
kort toe aan
onvoldaan
gebleven
pretentien van
het
vendukantoor.
De boete is opgelegd
op grond van de
bestaande bepalingen
nopens de vertraagde
inzending der
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Mei tot 16 Junij (31
dagen)

verantwoordingsstukken.
Eerst na herhaalde
vruchtelooze pogingen
is dit middel te baat
genomen.

Als voren ter zake 180.der 3
Maandelijksche
verantwoordingsstukken
1e kwartaal 1843
van 1 Mei tot 17
Augustus (108
dagen)
_____

360.-

_____

f365.43⅔ f5719.77⅓
Aijer Bangies, den 1511 September 1843
De wd. Assistent Resident
A. v.d. Ven

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

306

[Bijlage
betreffende Padang en omgeving]
Bijlage
betreffende Padang en omgeving. (Handleiding tot de Aardrijkskunde van
Nederlands Oostindische bezittingen. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut
van 't Algemeen. 1843. Blz. 171-172)
De Assistent-Residentie Padang.
Deze bevat alleen de stad met eenen kleinen omtrek; de stad is: Padang, de
hoofdstad en tevens, sedert 1666, de hoofdstad van Sumatra's Westkust. Van het
begin van 1838 af, is zij de zetel van den Civilen- en Militairen-Gouverneur, alsmede
van den Assistent-Resident en andere Ambtenaren, van den Raad van Justitie, van
de Wees- en Boedelkamer, van eene Commissie van Onderwijs en een Genootschap
tot opvoeding van Christenweezen. Het is eene kleine, maar aangename stad, voorzien
van een fort met vier bastions. Sedert de laatste 10 of 12 jaren is zij veel verfraaid;
er staan welgebouwde huizen, eene kleine kerk en eene goede school. Slechts kleine
vaartuigen kunnen de rivier binnenloopen, zodat de schepen verpligt zijn, op eenigen
afstand van den wal te ankeren. De reede is tusschen den uitspringenden Apenberg
en de hooge eilandjes Groot- en Klein-Pisang in het zuidzuidwesten. Wat verder uit
den wal liggen de zoogenoemde Zeven-Eilandjes: Ayer, Anam, Ampat, Bandelang,
Passir, Sator en Tiga. Men vindt in Padang bekwame goudsmeden. Er wordt gambir,
koffij en peper gebouwd: men drijft met de eilandjes, nabij de westkust van Sumatra,
met Atsjeen, Puloe-Pinang, Sinkapore, de vaste kust van Indië en met Mauritius
handel in kassia, stofgoud, benzoin, kamfer, schildpad, tripang, vogelnestjes, was en
olie, terwijl er nu ook regtsteeksche scheepvaart naar het Moederland bestaat.De Residentie Padangsche Bovenlanden
grenst ten noorden aan de Residentie Ayer-Bangies, ten oosten aan het binnenland,
ten zuiden aan de Assistent-Residentie Benkoelen en ten westen aan de zee.
Luchtgesteldheid. Hier, gelijk aan de geheele westkust, veel gematigder, dan men
uit hoofde van de ligging denken zoude. Van Mei tot September heerscht het drooge,
van November tot Maart het natte jaargetijde; in de overige maanden is het weder
veranderlijk; de zeewind waait hier van 's morgens 10 tot des
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avonds 6 ure, en wordt alsdan door den landwind vervangen. Op de hoogten is de
lucht aangenaam, verkwikkend en gezond, aan de kusten echter door de moerassen
ongezond.
Bergen. Over het algemeen bestaan de bergen uit onderscheidene grondstoffen.
Als scheiding tusschen Padang en de Bovenlanden, rijst het gebergte Sengalang,
doorgaans 3000 voet hoog; met dit gebergte hangt de eigenlijke Sengalang, die 9355
voet hoog is, door den berg Tendikee te zamen. De Sengalang en de Sago zijn 8
mijlen van elkander verwijderd, hebben naaldvormige spitsen, holen en spleten, en
zijn, de eene zoowel als de andere, door rotspunten omgeven, die zich mede als
naalden verheffen. Uit den Sengalang loopen daarenboven, in verschillende rigtingen,
ravijnen (holle wegen), waarvan de eene, noordwaarts gaande, eene lengte heeft van
omtrent 300 en eene breedte van 100 voet.

[25 september 1843
Missive van Michiels aan Van der Ven inzake kastekort]
* 25 september 1843
Missive van Michiels aan Assistent-Resident Van der Ven inzake kastekort.
(Bescheiden 1910, blz. 166)
Michiels had blijkbaar noch begrepen dat het bedrag van f 2461.65 reeds aan
Dekker was uitbetaald, noch dat de invordering van de koopsommen der vendutie
van 31 augustus nog moest plaats vinden.
No. 2118
Padang, 25 September 1843
Aan den wd. Assistent Resident van Aijerbangies.
De ontvangst erkennende der missive van UWEDG. dd. 15 dezer No 302, zoo heb
ik de eer, daarop te antwoorden, dat het mij niet duidelijk is, hoe dat de tekortkomst
in 's lands kas te Natal groot f2070.47 zou te wijten zijn aan het onvoldaan blijven
van pretensies van het vendukantoor, waarmede zoals UWEG. te regt aanmerkt, 's
lands gelden niet verward mogen worden.
Bij aldien die pretensies dienen moeten, om dat te kort te dekken, wie moet dan
betalen de venduacceptatie waarvoor eene som van f2461.65 in uitgaaf schijnt gesteld
te wezen?
Bij de inzending van het proces verbaal van overname en overgave van 's lands
gelden en goederen te Natal gelieve UWEG. dit nog nader toe te lichten.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra
Michiels
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[25 september 1843
Missive van Michiels aan de G.-G. inzake ambtelijke verhoudingen]
* 25 september 1843
Missive van Michiels aan de Gouverneur-Generaal inzake ambtelijke verhoudingen.
(Bescheiden 1900, blz. 11)
De zeven bijlagen betreffen missives van Assistent-Resident Van der Ven, dd. 9,
24 en 30 juni, 18 juli, en 15 september met twee bijlagen.
No. 2119.
Zeven bijlagen.
Padang, den 25sten September 1843.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië te Batavia.
Bij missive van den 15den Julij jl. No. 1420, heb ik de eer gehad, Uwe Excellentie
voorloopig rapport te doen, nopens de mindere geschiktheid van den Controleur der
tweede klasse E. Douwes Dekker, vooral in de administratie.
Op de dien aangaande ontvangen klagten van den wd. Assistent-Resident van
Aijer Bangies heb ik hem den 3den Julij ernstig aangeschreven, dat hij te Natal zoude
vervangen worden, wanneer hij nog langer achterlijk bleef in het afleggen zijner
geldelijke en materiële verantwoording, overeenkomstig de bestaande voorschriften.
Op den 18den Julij berigtte de wd. Assistent-Resident, dat mijne vermaning werd
in den wind geslagen en de Natalsche administratie steeds verwarder wierd, te meer
daar de Controleur zich uitgaven veroorloofde, waartoe hij niet bevoegd, en zijn
debet reeds geklommen was tot de som van f1350.Ik vermeende nu, dat verdere toegevendheid slechts ten nadeele van de dienst
zoude uitloopen, en dat dus onmiddelijk door middel van een geschikter ambtenaar
in het beheer der Natalsche zaken behoorde te worden voorzien, waartoe zich toevallig
de gelegenheid aanbood door het beschikbaar raken van den Controleur der derde
klasse H. Diepenhorst, die in de afdeeling Rau door den Resident der Padangsche
Bovenlanden voor overtollig werd gehouden.
Ik ontsloeg daarop den Controleur Douwes Dekker uit de hem aanvertrouwde
betrekking, en stelde hem ter beschikking van den Resident der Padangsche
Bovenlanden onder verpligting echter om na de overgifte van het bestuur de onder
zijne administratie ontstane achterstand nog vóór zijn vertrek behoorlijk bijtewerken,
daarbij bepalende dat hij middelerwijl slechts in het
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genot zoude zijn der helft van het tractement aan zijnen rang verbonden.
Aan den Controleur der 3e klasse H. Diepenhorst werdt te gelijkertijd het beheer
der zaken te Natal opgedragen, alles onder de nadere goedkeuring van Uwe
Excellentie, die ik eerbiediglijk de vrijheid neem, bij deze te verzoeken.
De rekening ten laste van den ambtenaar Douwes Dekker zal het onderwerp van
een afzonderlijk rapport dienen uit te maken, zoo haast de dien betrekkelijke
bescheiden en het proces-verbaal der overgave van 's lands gelden en goederen zal
zijn ingekomen. Intusschen acht ik het niet ondienstig, bij de copijen der brieven van
den wd. Assistent-Resident van Aijer Bangies ook over te leggen eene aantooning
van de onderscheidene posten, die ter zake zijner geldelijke administratie gedurende
slechts tien maanden, reeds ten laste van den controleur loopen, waarbij onder andere
eene venduacceptatie van hem zelven die hij uit 's lands gelden heeft voldaan, en
eene tekortkomst in kas bij overgave van f2070.47 kopergeld.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra,
Michiels.

[25 september 1843
Missive van Diepenhorst aan Van der Ven inzake pakhuis]
* 25 september 1843
Missive met bijlage van Controleur Diepenhorst aan Assistent-Resident Van der
Ven inzake het pakhuis. (Bescheiden 1910, blz. 86)
Atap: dakbedekking van aan elkaar geregen palmbladeren.
No: 219.
Natal, den 25e September 1843.
Aan den wd Assistent Resident van Aijer Bangies.
Onder terugzending der stukken mij geworden bij UWEG: missive dd. 12 September
jl. No: 271, heb ik de Eer daarop te dienen van Berigt en Consideratie.
1e. Dat het op den 11 Augustus jl. in het Zoutverkoop Pakhuis te Natal te min
bevonden zout, volgens daarvan gedresseerd Procesverbaal na aftrek der 4%
toegestane spillage moetende bedragen 5 Koijangs 13 Pikol en 84½ na eenige
gedane redressen, volgens hierbij overgelegde staat van ontvangsten en afleveringen,
slechts bedraagt 3 Koijangs en 80 a ;
2e. Over den slechten staat van het pakhuis is melding gemaakt op de ingediende
staat der gebouwen en Processen verbaal van
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opname der gebouwen van jaren herwaarts af, zonder dat het schijnt dat immer eenige
fondsen voor zware Reparatie of vernieuwing zijn Disponibel gesteld.
De controleur Dekker heeft immer alle Defecten, die eventueel aan het pakhuis
kwamen onmiddellijk doen herstellen en kon er niet tegen waken, dat de Atappen
door den sterken wind op waaiden en daardoor aan stukken gingen, en het inslaan
van regen tengevolge hadden.
Naar mijn inzien heeft derhalve de controleur Dekker voldaan aan de Bepalingen
van artikel 2, 20 en 40 van het Reglement op het Beheer van 's lands gebouwen, voor
zooverre namelijk het in goeden staat houden dier gebouwen, en het herstellen van
defecten aangaat.
Uit het archief alhier blijkt echter niet dat de Controleur Dekker immer eene
afzonderlijke kennisgave van den slechten staat van dat gebouw heeft gedaan;
waarschijnlijk heeft Zijn Ed in de veronderstelling geweest, dat het genoegzaam was
wanneer het Gouvernement bij opgemelde halfjaarlijksche staat der gebouwen
daarmede werd bekend gemaakt.
3e. Omtrent de bevonden minderheid van 200 rijst, boven de toegestane spillage
bij de overgave van het Pakhuis alhier op den 31e Augustus jl. heb ik de Eer aan te
merken dat juist boven het Rijstvak in het Pakhuis het dak zoodanig is ingezakt dat
eene Hoofdstijl met derzelver pen daardoor henen stak echter voor het oog
onmerkbaar.
Voor eenige dagen verleden, na eene regenbui mij naar het pakhuis begevende,
om te zien of er ook lekkages waren, ontdekte ik dit aan het doorgelekte water en
liet het dadelijk herstellen. (De nat geworden rijst was niet noemenswaardig.)
Het komt mij voor dat de opgemelde bevondene minderheid meer is toe te schrijven
aan het stof veroorzaakt door de zwarte kleine insecten (boeboek) en door de
menigvuldige rotten, die de rijst doorvreten en wegvoeren.
4. Ik ben daarom van gevoelen, dat de bovenstaande verliezen veroorzaakt zijn
door buitengewone en niet te voorziene toevallen en geheel buiten schuld van den
Ambtenaar belast met de administratie van- en Opzigt over 's Landspakhuizen alhier.
De Contr 3 kl D.
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Staat aantoonende Ontvangsten en Afleveringen, bij het Zout Verkoop
Pakhuis te Natal van af Primo Julij tot en met 11 Augustus 1843.
ONTVANGEN.
DATUM.

ZOUT.
BESCHRIJVING.

HOEVEELHEID.

1843
Julij 1

Per restant van ult Junij j.l.

Julij 26

Van Padang ontvangen met
jourmoedie Sie Rambang.
N.B. in het pakhuisboek per
abuis 3 Koijangs ingenomen

TOTAAL

KOIJ.

PIK.

7

17

16

4

-

-

_____

_____

_____

11

17

16

AFGELEVERD.
DATUM.

BESCHRIJVING.

1843

HOEVEELHEID.

KOIJ. PIK

Julij 1

Aan het Garnizoen alhier

-

1

-

Julij 26

Afgeschreven het op heden door Sie
Rambang te min uitgeleverde

-

2

-

Augs. 1

Aan het garnizoen alhier

-

1

-

Van Primo Julij t/m 10 Augs verstrekt aan Niasser Pandelingen

-

12

N.B. tot hiertoe volgens pakhuisboek.
11 Augs.
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11 Augs.

Geommitteerd af te schrijven de in Julij j.l. 3
verkochte 115 pikols (bij kasmemoriaal
ingenomen)

25

-

11 Augs.

Afgeschreven de spillage op zes koijangs en 14 ponden Zout binnen het jaar
afgeleverd gedurende Decr 1842 (N.B. de
Controleur D e k k e r heeft op 1o Decr. zijne
zout verkoop Administratie aangevangen)
a 4%

7

25

11 Augs.

d d op 29 koij. 2 pik. en 22 afgeleverd als 1
boven van af 1o Januarij t/m 10 Augs. j.l. a
4%

4

110

Op 11 Augs. werkelijk aanwezig bevonden 3

5

39

_____ _____ _____
TOTAAL

8

Bevonden minderheid boven de toegestane 3
spillage

16

61

-

80

_____ _____ _____
TOTAAL GELIJK

11

17

16

Natal den 25 September '43.
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[26 september 1843
Michiels vraagt Van der Ven inlichtingen inzake klacht]
* 26 september 1843
Michiels vraagt Assistent-Resident Van der Ven inlichtingen omtrent de bij hem
ingekomen klacht van de Chinees Tin Aijon, dd. 3 september 1843. (Bescheiden 1910,
blz. 191)

[29 september 1843
Michiels zendt de Resident van de Padangse Bovenlanden inlichtingen
betreffende Dekker]
* 29 september 1843
Michiels deelt aan de Resident der Padangse bovenlanden, te wiens beschikking
Dekker was gesteld, de stand van Dekkers financiën mede. Overeenkomstig de lijst
van 15 september 1843 stelt hij Dekkers schuld aan het Gouvernement op f 365.43⅔
zilver en f 5719.77⅓ koper. (Bescheiden 1910, blz. 142)

[2 oktober 1843
Michiels vraagt Van der Ven inlichtingen inzake wissels]
* 2 oktober 1843
Michiels vraagt Assistent-Resident Van der Ven opgave van de door Dekker in
juli en augustus afgegeven wissels. (Bescheiden 1910, blz. 151)

[2 oktober 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels inzake pakhuis]
* 2 oktober 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels. (Bescheiden 1910, blz.
90) Niebong: een palmsoort.
No. 337.
Aijer Bangies den 2e October 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militaire Gouverneur ter Sumatra's-Westkust.
Ik geef mij de eer UHEdG. hierneven aan te bieden twee missives van den afgetreden
controleur 2e klasse te Natal E. Douwes Dekker, dd. 12 Augustus en 2 September
ll. No: 168 en L. A, houdende voorstel om eene tekortkomst van 5 koijangs 13 picols
en 84½ a zout benevens 200 a rijst, voor rekening van den lande af te schrijven
op grond dat die verliezen, volgens het in duplo overgelegd proces verbaal van 11e
Augustus ll. aan den slechten staat van het pakhuis moeten worden toegeschreven.
Van dit gevoelen is ook de tegenwoordige controleur 3e klasse H. Diepenhorst,
blijkens zijn mede hierbij aangeboden wordende missive dd. 25 September ll. No:
219, bedragende intusschen de tekortkomst zout volgens diens aantooning, en in
verband tot de toegestane spillage, slechts 3 koijangs en 80 a .
Mij kortheidshalve aan het voorkomende bij die stukken gedra-
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gende, neem ik de vrijheid als mijn gevoelen in deze zaak te noteren:
Dat het werkelijk bekend is, dat het pakhuis te Natal sints lang in slechte staat
verkeerd, zijnde het echter voorgekomen dat wanneer de betrokken ambtenaar tijdig
en met overleg maatregelen had beraamd, de verliezen in deze hadden kunnen worden
voorgekomen.
Althans tot wering van de lekkage door het opwaaijen van de atappen veroorzaakt,
had het dak met een bamboezen raam of latten van Niebong, moeten worden bedekt,
zooals zulks in 't algemeen bij atappen daken geschiedt, terwijl verder in verband tot
de constructie en de geringe omvang van het gebouw, de uitwijking van stijlen en
bindsels ten minste tijdelijk en zonder veel kosten had kunnen worden verholpen.
Dat alzoo mijns inziens de controleur in deze niet diligent is geweest in de
opvolging van het bepaalde bij artikel 20 van staatsblad 1829 No: 21, waarop hij nog
in 't algemeen tijdens mijn aanwezen te Natal in Juni ll. is attent gemaakt.
Dat afgescheiden van het vorenstaande de betrokken ambtenaar de gelegenheid
heeft gehad om des noods eene andere bergruimte te kiezen, waartoe het sedert
Februarij ll. verlaten kwartier der kettinggangers de noodige geschiktheid bezat, wel
was hetzelve nog geoccupeerd door drie Niasser pandelingen doch deze hadden
gevoegelijk elders kunnen worden gehuisvest; zijnde een en ander thans geschiedt;
overigens kon tegen deze maatregel te minder bedenkingen bestaan dewijl de
overbrengst van de geringe voorraad geen bezwaar opleverde.
Dat de verregaande achteloosheid die den controleur Douwes Dekker in zijne
administratie heeft aan den dag gelegd, en die voor zooveel het zout betreft, hier
weder bij de overgelegde aantooning van den controleur Diepenhorst wordt bewezen,
aanleiding geeft om te veronderstellen dat de tekortkomsten niet geheel aan de
onvoldoende bergruimte moeten worden toegeschreven, zijnde het verlies op het
zout van ruim 3 koijangs vooral opvallend voorgekomen, dewijl de voorraad welligt
nimmer 25 à 26 koijangs heeft te boven gegaan en meestal 10 à 12 koijangs heeft
bedragen.
Dat er mitsdien naar mijn inzien geene termen bestaan om de
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buitengewone verliezen, voor rekening van den lande te nemen, dewijl het niet
aanneembaar is dat dezelve door onvoorziene toevallen, onafhankelijk van den
betrokken ambtenaar, zijn teweeg gebragt.
Ik neem de vrijheid de onderwerpelijke zaak aan UHEdG: beslissing te onderwerpen,
met berigt verder dat de noodige maatregelen zijn beraamd om in de bergruimte te
voorzien, waarop later zal worden teruggekomen.
De Wd. Assistent Resident,
A. van der Ven.

[2 oktober 1843
Missive van Michiels aan Dekker, hem verplichtende te Padang te
blijven]
* 2 oktober 1843
Missive van Kolonel Michiels aan Dekker, hem verplichtende te Padang te blijven.
(Bescheiden 1910, blz. 171) Voor de ‘Aantoning’ zie de beantwoording daarvan op
3 oktober.
No. 2175.
Padang, den 2 October 1843.
Aan den controleur der 2e klasse E. Douwes Dekker.
Dewijl het zeker schijnt dat UWEG. roekeloos zijt te werk gegaan met 's lands
gelden te Natal, en daarover beschikt hebt geheel strijdig met de verpligtingen en
verantwoordelijkheid van een comptabel ambtenaar te weten: ten behoeve van eene
particuliere administratie, zooals het vendukantoor te dezer kust kan beschouwd
worden, dewijl het zelve niet wordt gewaarborgd door het Gouvernement, zoo mag
ik UWEG. niet van hier naar Uwe nieuwe bestemming laten vertrekken, alvorens door
UWEG. volkomen zijn opgehelderd:
a. de ten Uwen laste loopende posten, op de nevensgaande aantooning vermeld,
b. waar en wanneer door UWEG. is verantwoord het beloop van den copielijk hierbij
gevoegden wissel, groot f405. koper door UWEG. op den 28 Februarij jl. sub no 12
op 's lands kas te Padang afgegeven.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van Sumatra
Michiels.

[2 oktober 1843
Besluit van Michiels betreffende Dekker]
* 2 oktober 1843
Besluit van Kolonel Michiels betreffende Dekker, met afschrift ervan aan de
Assistent-Resident van Padang. (Bescheiden 1910, blz. 171)
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No. 2176.
De Kolonel.
Padang, den 2 October 1843.
In aanmerking nemende dat de controleur der 2de klasse Douwes Dekker nog vóór
zijn vertrek van Padang op onderscheidene punten aangaande zijne geldelijke
administratie te Natal zich zal hebben te verantwoorden.
Heeft dienstig geoordeeld:
Den Assistent Resident van Padang hiermede aan te schrijven, dat de controleur
voornoemd tot nader order te Padang dient te verwijlen, terwijl van de door hem in
hoedanigheid van Civiel gezaghebber te Natal op 's lands kas alhier afgegeven wissels
(onverschillig aan wien ook) vooreerst geene meer geaccepteerd mogen worden.
Afschrift aan den Assistent Resident van Padang tot informatie en narigt.

[3 oktober 1843
Missive van Dekker aan Michiels inzake verantwoordingsstukken]
* 3 oktober 1843
Missive van Dekker aan Michiels inzake zijn verantwoordingstukken. (Bescheiden
1910, blz. 172)
Barissans: gewapend geleide.
De heren Dresse, Moser, Wigger en Van Meerten, in § 2 genoemd, hadden
achtereenvolgens de leiding te Natal gehad sedert 1832.
Voor een prauw naar Poeloe Karakara mocht officieel f 6. - worden betaald, het
dubbele dus als van een prauw naar de rede van Natal en terug. De missive, bedoeld
in § 3c, is uiteraard die van 16 maart 1843. Terzake van § 5 kan worden opgemerkt,
dat Dekkers opvatting onjuist was: de inhouding behoorde aan te vangen met de
derde maand, en ofschoon hij zijn functie te Natal pas op 1 december had aanvaard,
had hij als ambtenaar op Sumatra reeds salaris ontvangen over november.
Ook in § 7 is Dekker niet geheel conform de voorschriften; art. 12 van de instructie
voor de vendukantoren, dd. 25 juni 1822 (Staatsblad no 29) luidde: ‘vendumeesteren
zullen gehouden zijn, uit de voorschreven procenten, aan hen toegelegd, te
onderhouden een behoorlijk kantoor, en te bekostigen alle kantoor-, schrijf- en andere
behoeften, die daartoe zullen worden vereischt.’
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La. A.
Bijlage Eéne.
Padang, 3 October 1843.
Ik heb de Eer gehad te mogen ontvangen UHEdG. missive dd. gisteren No. 2175,
begeleidende eene aantooning van ten mijnen laste loopende posten, ter zake mijner
geldelijke administratie te Natal van November 1842 tot ulto. Augustus 1843,
houdende tevens den last mij omtrent een en ander te verantwoorden; - in opvolging
daarvan heb ik de eer het navolgende te doen dienen:

§ 1. Te veel betaald en in uitgaaf gesteld voor conducteurs van
geldtransporten.
De Hoofden zijn verantwoordelijk voor de rigtige bezorging der geldtransporten,
ieder voor de onder zijn bestuur staande landstreek; die verantwoordelijkheid nemen
zij op zich in de vooronderstelling dat er van gouvernementswege gezorgd worde
voor de betaling van een geschikten conducteur, welke op zijne beurt aan de hoofden
responsabel is.
Het ligt in de rede dat die persoon uit eenen anderen stand gekozen wordt, dan de
met het dragen der babangs belaste koelies, en derhalve moet de betaling daaraan
geevenredigd zijn; zoo dachten er ook de voormalige assistent Residenten van Natal
over, en tevens mijn onmiddelijke voorganger, en gaven daarvan blijk door immer,
even als ik, f8 en niet f4 aan den conducteur van een geldtransport uittebetalen. De
bepalingen echter slechts f4 toestaande, vond men de tekortkomende f4 door één
koelie méér voor het dragen van het betalingsgeld op te brengen dan daarvoor in
waarheid gebruikt werd, zoodat het totaal bedrag der Koeliebons immer gelijk is
gebleven.
Koeliebon voor eene verzending van 50 Koeliebon als voren gedurende mijne
babangs, onder mijne voorgangers.
administratie.
1 conducteur

f 4.-

1 conducteur

f 8.-

50 koelies

200.-

50 koelies

200.-

3 id. voor het dragen van
het koeliegeld

12.-

2 id. voor het dragen van het 8.koeliegeld

Barissans

20.-

Barissans

20.-

_____
totaal

f236.-

_____
totaal

f236.-
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Ik wilde en kon niet zeggen, dat ik f4 voor een conducteur betaalde, want het was
eene onwaarheid! Ik mogt niet 3 koelies opbrengen waar ik slechts 2 betaalde, want
het ware een logen geweest! Ik zal er trotsch op zijn met de telkenreize voorkomende
vergoeding van f4 belast te worden, omdat ik niet wilde liegen, waartoe mijne
voorgangers zich door den drang der omstandigheden hadden laten dwingen.
Ik beroep mij omtrent de waarheid van mijn voorgeven op de Hoofden van Natal
en de in het archief aanwezige koeliebons.

§ 2. Tractement van eenen mandoor bij het zoutpakhuis à f20. 's maands.
Ten regte merkt de fd. Assistent Resident van Aijer Bangie aan, dat de controleur
van Natal die persoon noodzakelijk achtte.
Ik voeg er bij dat de Heeren Dresse, Moser, Wiggers en van Meerten ook in dat
denkbeeld verkeerende, dien mandoor, evenals ik in dienst hebben gehouden, en dat
zelfs de Resident Weddik mij mondelings heeft aangeraden dien man niet te ontslaan,
doch een voorstel tot validering van zijn tractement intezenden.
Ik deed zulks, en stond verwonderd daarop een afkeurend antwoord te ontvangen.
Ik schreef weder, en herinnerde den Heer Resident aan zijne eigene woorden. Deze
brief is in het archief te Aijer Bangie.
De Heer Resident heeft mij niet gelogenstraft, doch alleen geantwoord: ‘dat ik
beter zoude gedaan hebben, den tijd aan dat schrijven besteed in het zoutpakhuis
door te brengen.’
Ik ben in staat een bewijs van de noodzakelijkheid van het aanhouden des gemelden
mandoors aan te voeren, en zal het hieronder laten volgen, na alvorens eenige andere
punten te hebben aangehaald:
a. Het pakhuis dat ver van mijne woning verwijderd stond, is in bouwvalligen
staat; men zoude om uit- of in te gaan, de deur niet behoeven te openen, daar er
rondsom, eene ruime doortogt in de bewanding is; er was een vertrouwd persoon
noodig om de geborgene goederen te bewaken;
b. De twee of drie Niassers welke ik eenigzins met het toezigt over het zout zoude
hebben kunnen belasten, heb ik noodig gehad tot het onderhoud van de
Gouvernementsweg, daar de drie
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kettinggangers, welke mij vroeger daartoe ten dienste stonden naar Aijer Bangie zijn
opgeroepen, onder voorwendsel dat de dienst van het hospitaal die lieden vorderde.
Ik verklaar en beroep mij op de onpartijdige getuigenis van de inwoners van Aijer
Bangie, dat de mij ontnomene kettinggangers aldaar tot het verrigten van huiselijken
arbeid gebezigd zijn!
c. Zooals ik boven zeide, hebben alle mijne voorgangers vermelden
pakhuismandoor in dienst gehouden.
d. Ik verklaar als boven, dat mijn chef de Resident Weddik mij mondelingen last
heeft gegeven den mandoor niet te ontslaan; het niet logenstraffen van mijn schrijven
daaromtrent waarborgt opregtheid van dit voorgeven.
Natuurlijk doet zich nu de vraag op waarom ik die gelden in uitgaaf stelde, terwijl
mijn voorganger nimmer getracht heeft daarvan iets ten laste van den lande te brengen.
Ik ben bereid hierop te antwoorden indien ik hiertoe specialen last ontvang.
Het doorslaandst bewijs voor de noodzakelijkheid tot het aanhouden van den
zoutpakhuismandoor ligt echter hierin: toen ik direct order ontving om de betaling
ten laste van den lande van bedoelde f20. 's maands te staken (hebbende die staking
in April jl. het eerst plaats gehad) ben ik voortgegaan met dien man voor eigen
rekening in dienst te houden, ofschoon ik het geld tot betaling van denzelven heb
moeten leenen. Ik heb dit volgehouden tot den laatsten maand van mijn aanzijn op
Natal. Kan men vooronderstellen, dat ik zonder noodzaak maandelijks f 20. schuld
zoude maken?

§ 3. Te veel betaald voor het ontlossen van 25 koij. zout f65.
Ik begrijp niet hoe de fd. Assistent Resident van Aijer Bangie hierbij de bepaling
kan aanhalen dat er voor een reis naar de reede slechts f3. p. praauw van 1 koijang
kan worden te goed gedaan, daar ik ZEDG. uitdrukkelijk heb geschreven dat de
Chinesche Wankang Kim Hijaphien (zijnde dit de naam van het vaartuig waarmede
het zout te Natal is aangebracht) niet op de reede maar bij Poelo Karakara lag, dus
ruim het dubbele der distantie van de monding der Natalsche rivier. UHEDG. bevond
zich juist ter zelfde tijd op Natal, het weder was onstuimig, - de oorlogssloep bemand
met Europesche roeijers, waarmede ik Soetan Salim naar de stoomboot begeleidde,
heeft zoo als UHEDG. bewust
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is, vier uren met roeijen doorgebracht, - eer dezelve de stoomboot bereiken konde,
- dat is met de terugreis acht uren.
De Kim Hijaphien lag ruim twee maal zoover, derhalve vorderde het lossen van
1 koijang zestien uren werks. Onbillijk zoude het zijn dit voor f3. koper te verlangen,
omdat er voor eene gewone reis naar de reede slechts zoodanig bedrag wordt tegoed
gedaan.
Ik weet dat de tegenwerping kan gemaakt worden dat ik te inschikkelijk ben
geweest met den Chineschen gezagvoerder der Wankang, ten opzigte van het kiezen
zijner ligplaats, en heb de eer daarop te repliceren:
a. De Chinees Gho King Sing vertrok van Padang naar Tappanolie met
koopmansgoederen en zoude volstrekt Natal niet hebben aangedaan, indien hij niet
door de autoriteiten te Aijer Bangie ware gedwongen geworden. Voormelde chinees
beklaagde zich over het oponthoud aldaar, hetwelk hem door latere aankomst op
Tappanolie groote schade konde veroorzaken, daar andere chinezen, welke insgelijks
derwaarts vertrokken waren, hem vóór waren.
Mogt ik (wien vooral de belangen van den handel op het hart waren gedrukt) den
man ook te Natal nog meerdere moeijelijkheden in den weg leggen?
b. De Natalsche reede is gevaarlijk (getuige het klein aantal oorlogsschoeners die
denzelven durven aandoen). - Binnen de rivier konde de Wankang niet komen; de
helft zijner diepgang zoude zulks verhinderd hebben; - kon ik de verantwoordelijkheid
op mij laden nopens de schade waaraan schip en lading 10 à 12 dagen zouden hebben
bloot gestaan, indien ik de reede zelve tot legplaats had aangewezen?
c. Heb ik niet de redenen welke mij tot de hoogere betaling noodzaakten,
breedvoerig ontvouwd in eene missive, waarvan ik mij de dagteekening niet herinner,
doch welke in de archieven te Natal en Aijer Bangie aanwezig is? Waarom (indien
men loyaal had willen handelen) die missive niet in afschrift overgelegd, instede van
dat niets afdoende: ‘de controleur beweert etc.?’
Indien ik te nietig beschouwd word om notitie van mijne verdediging te nemen,
had men die geringachting ook tot mijne fouten behooren uittestrekken.
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§ 4 Praauwenhuur naar Taloh Baleh f20.
Ik begaf mij op reis naar de pepertuinen, betaalde f20. voor eene praauw, en bragt
f20. in Rekening. Men merkte mij op dat de bepalingen een declaratie vorderen met
specifike vermelding van scheepsruimte, tafelgelden etc. Het deed mij leed dat ik
uit inschikkelijkheid daaraan gehoor heb gegeven; ik heb de declaratie ingediend,
doch ik verklaar dat ze valsch is. Ik heb niet zooals dezelve luidt zooveel
scheepsruimte betaald, zooveel voor tafelgelden uitgegeven, maar ik heb f20.
praauwhuur betaald. Indien er bepalingen bestaan die de verzaking der waarheid
vorderen, dan zijn dezelve voor mij van geene kracht. Ik acht de waarheid hooger
dan het Staatsblad en geef openlijk deze verklaring, ook al zoude mijne ongeschiktheid
tot ambtenaar als een onmiddelijk gevolg dier verzekering beschouwd worden. Wat
aangaat het niet weder innemen der f20, ik verzoek dat de eventueel te valideren
declaratie, daarmede moge worden verrekend.

§ 5. Genoten voorschot op Batavia.
Ik vermeen dat er eene bepaling bestaat, volgens welke de aanzuivering van genoten
voorschot behoort een aanvang te nemen drie maanden na het aanvaarden eener
nieuwe betrekking, ik heb in December 1842 het eerst als kashouder te Natal
gefungeerd, en had dus niet zoo als de Assistent Resident van Aijer Bangie beweert
in Januarij een begin met de storting moeten maken. Gesteld echter dat dit het geval
ware, dan nog had men het bedrag van de niet storting over 2 maanden op den staat
der ten mijnen laste loopende posten ter zake van verkeerde administratie behooren
te brengen, doch niet het onafbetaald gedeelte van het voorschot; want:
Er zijn negen maanden noodig om een voorschot van 3 maanden tractement, tegen
inhouding van ⅓ 's maands aan te zuiveren.
Stel ik ware in Januarij met de storting van ⅓ begonnen zooals de Assistent
Resident van Aijer Bangie verlangt, en daarmede tot en met Augustus voort gegaan,
dan nog zoude er ook bij eene volmaakt goede administratie, op Ulto Augustus één
negende gedeelte onaangezuiverd zijn gebleven. De fd. Assistent Resident van Aijer
Bangie heeft zich door zijnen ijver om de ten
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mijnen laste loopende posten tot een hoog bedrag te brengen, laten vervoeren, om
fout te maken:
1e. In de stelling dat ik met Januarij eenen aanvang met de storting had behooren
te maken etc.
2e. In de berekening van het ten mijnen laste gekomen bedrag ter zake van
verkeerde administratie, ook al ware ZWEDG. van eene gegronde stelling uitgegaan.

§ 6. Voor het binnenloodsen van eene praauw Pentjallang f5. -.
Deze geringe betaling is in het belang van den lande geschied, daar de bedoelde
pentjallang zout of rijst (of beide) voor het Gouvernement aanbragt. De zandbanken
die op de reede van Natal den toegang tot de rivier nu eens gedeeltelijk, dan weder
ten eenenmale stremmen, maken het binnenkomen uiterst gevaarlijk. Ik zelve ben
twee keeren zwemmende aan wal gekomen. De praauw waarmede de Surnumerair
Goudt onlangs op Natal aankwam, is omgeslagen, en men behoeft slechts een optelling
te maken van dergelijke voorvallen, om zich te overtuigen van de noodzakelijkheid,
om daartegen door het geven van loodsen te waken; men zegt dat de praauwvoerder
dit had behooren te betalen; ik meende dit ook, en stelde den zelven zulks voor; de
man zeide daartoe ongenegen te zijn, en verklaarde liever naar Poelo karakara te
zullen zeilen, daar hij geen uur langer op de reede vertoeven dorst.
Zoude men de in uitgaaf stelling van ongelijk grootere onkosten voor het ontlossen
gevalideerd hebben, indien ik om f5. loodsgeld uit te winnen, de lading met praauwen
kollek van dáár had laten halen? Met terugzigt op § 3. dezer missive, meen ik dit te
mogen betwijfelen.

§ 7.
Inkoop van een venduacceptatie ten laste f2577.63
van den Vendumeester E. Douwes
Dekker
Af de gestorte disconto

115.98
_____
f2461.65

De Assistent Resident van Aijer Bangie geeft als reden tegen deze inkoop op, dat
de vendu administratie niet met 's Lands kas mag verward worden. Men zoude een
genoeglijker woord dan verwarring daarvoor kunnen bezigen, maar in allen gevalle
begint het Gouvernement met daartoe een antecedent daar te stel-
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len door mij als Vendumeester te erkennen, zonder mij daartoe benoemd te hebben,
waaruit volgt dat de benoeming tot Civiel Gezaghebber en Kashouder te Natal de
benoeming tot vendumeester in zich sluit. Indien het Gouvernement de zaken
cumuleert, waarom mag ik dan niet de uit die zaken voortvloeiende gelden
cumuleeren?
Indien de venduadministratie een afgescheidene zaak is, en de kas met 's Lands
kas niets gemeen heeft, wáár is dan het bureau van den vendumeester te Natal; wáár
is de bewaarplaats der gelden die hij ambtshalve onder zich heeft; wáár zijn de
schrijfbehoeften voor die betrekking benoodigd?
De vendugelden worden immer in 's Lands kas bewaard; de vendumeester schrijft
op het bureau, en gebruikt de schrijfbehoeften van den Civiel Gezaghebber; alles
wordt erkend te zamen te gaan, - hoe natuurlijk is de daaruit voortspruitende cumulatie
der gelden.
Ik weet echter thans dat het disconteren der venduacceptatie volgens de bestaande
bepalingen niet geschieden mogt, en heb trachten te betoogen hoe ligt men tot dit
verkeerd begrip geraken kan. Ik heb hier echter het volgende bij te voegen:
Waarom stelt men op den staat der ten mijnen laste loopende posten, de uitgegevene
som voor de acceptatie, zonder die acceptatie zelve in mijn credit te brengen. Neemt
het Gouvernement de acceptatie aan, dan vervalt alle aanmerking, terwijl in een
tegenovergesteld geval ik die betaalde som schuldig ben, wel is waar, doch tevens
het Gouvernement mij, de voor die som geleverde acceptatie schuldig is. Indien ik
volgens mijn beste weten in 's Gouvernements naam eenen inkoop doe, welke niet
had behooren te geschieden, kan men mij volgens regt met de uitgegevene som
belasten, doch de waarde van het voor die gelden aangeschafte, en in Gouvernements
handen gestelde artikel behoort niet geheel en al vergeten te worden.
Men belaste den kashouder voor eene ten onrechte uitgegevene som, doch creditere
tevens den Vendumeester voor het bedrag der acceptatie.

§ 8. Tekort op de kas bij de overgave f2070.47.
Het boven aangehaalde nopens de redenen die tot cumulatie der Lands- en vendukas
aanleiding geven, geldt ook hier; doch kan
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men vooronderstellen dat ik een zo groot bedrag uit eigen middelen zoude hebben
kunnen voorschieten? Dit toch zoude het woord zijn. Ik heb de ten laste van het
vendukantoor loopende acceptatie op den vervaltijd voldaan; kan men in billijkheid
vorderen, dat deze betaling op den bepaalden dag plaats hebbe, indien politieke
maatregelen van het Gouvernement, de venduschuldigen verhinderen te betalen?
Indien ik als Vendumeester verpligt ben tot betaling, moet ik ook als vendumeester
gerechtigd zijn, billijke maatregelen in het werk te stellen opdat men mij betale.
Had ik de magt daartoe toen Soetan Salim van Natal werd weggevoerd, en de
Toeankoe gearresteerd? Noch deze, noch gene konden de hun competerende gelden
van anderen innen en derhalve was geen hunner in staat mij te voldoen.
Indien er geene tekortkomst in de kas bestaan had, zoude men mij met regt kunnen
vragen: hoe ik aan de gelden kwam, waarmede ik de niet-betaling van voormelden
Toeankoe en Soetan Salim had weten te dekken?
Mijns inziens behoorde dit zoogenaamd tekort tot een bewijs mijner eerlijkheid
te strekken, en niet te paraisseren op den staat der ten mijnen laste komende posten.
Wil men echter aan dit denkbeeld van een tekort vasthouden, dan vergete men
niet daarnevens te noteren, dat ik de pretentiën op Soetan Salim en den Toeankoe,
ten zelfde bedrage als de minderheid in kas, aan het Gouvernement heb overgegeven,
opdat het vóór en tegen even zij!

§ 9. Boeten voor te late indiening der verantwoording etc. ten gezamenlijke
bedrage van f231.66 z. en f463.34 k.
Het zoude een vraagstuk zijn of de boeten waren opgelegd voor te late inzending, of
wel dat de te late inzending een gevolg was der bedreiging om mij te beboeten. De
boeten zijn echter volgens de bestaande bepalingen opgelegd, en derhalve is daar
tegen niets te zeggen. Al ware er uitzigt om daar van ontheven te worden, dan nog
zoude ik tot het aanwenden van middelen daartoe niet overgaan.
Ik zoude kunnen spreken van mijnen tegenzin in de nietige kibbelarijen van Aijer
Bangie; - ik zoude kunnen aanhalen dat mij een geemploijeerde (de Sergt.-Majoor
voor memorie Hesse-
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link) is toegevoegd, welke na ruim 1½ maand ten mijnen huize te hebben ziek gelegen,
aldaar overleden is; ik zoude uit de eindelijke toevoeging van den surnumerair Goudt
kunnen betoogen, dat er ook vroeger een geemploijeerde onder mij noodig was; doch
ik ga alle deze punten voorbij, en bepaal mij tot de eenvoudige verklaring dat ik niets
bezit; eene verklaring welke vreemd luidt doch niet ten nadeele kan strekken van
een ambtenaar die eene plaats verlaat, waar alle zijne voorgangers fortuin gemaakt
hebben.
Ik ben genaderd tot de voldoening aan den in het slot van UHEDG. missive
vermelden last om optegeven waar en wanneer is ingenomen de wissel in dato 28
Februarij jl. No. 12 ten behoeve van Tjong Aijong op 's Lands kas te Padang.
Ook op Aijer Bangie heeft men mij die zaak voorgelegd, en ik vleije mij dezelve
aldaar mondelings voldoende te hebben opgehelderd. - De Chinees Ke Moeda qq
den amfioenpachter te Padang, betaalde mij de pachtschat van f405. koper, over de
maand Januarij Ao Ct. Ik gaf daarvoor eene voorloopige kwitantie, bij wijze van
inofficiële erkentenis der ontvangst, en later den wissel om dat bedrag te Padang te
kunnen ontvangen. In stede van toen de eerst afgegevene kwitantie te vernietigen
heb ik mij vergenoegd met daarop te noteren dat voor gemeld bedrag een wissel was
in de plaats gegeven.
Indien ik op Aijer Bangie goed ben ingelicht, heeft de houder getracht én wissel,
én kwittantie, - als solidair van waarde - in betaling te geven, hetgeen echter niet
gelukt is, en niet gelukken konde. Er staat immers op de kwittantie duidelijk genoteerd
dat dezelve door een wissel in do 28 Februarij vervangen was. De kwittantie was
behalve dat, een inofficieel stuk, het welk nimmer buiten Natal had behooren te
dienen. De beschuldiging van slordigheid in het opmaken van een provisioneel
bewijsje, laat ik voor rekening van diegenen, welke er zich toe kunnen verledigen,
om zorg, moeite en netheid ten koste te leggen, aan het opstellen van eene kladnota.
Ik kan hier ter plaatse zonder inzage der boeken den datum niet opgeven, waarop
de bedoelde wissel is in ontvangst genomen, doch houd mij verzekerd dat er te Padang
geen wissels zijn uitbetaald, dan die welke op Natal verantwoord zijn. Indien er ver-
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warring bestaan mogt, is zulks het gevolg van de tusschen beiden komende bepaling
dat er geen gelden voor amfioenpacht, elders dan te Padang zouden worden
aangenomen. Deze lastgeving heeft den geregelden loop der stortingen of de
verantwoording daarvan gedérangeerd, doch er kan geen verschil zijn in de
gezamenlijke geldswaarde van het dáár ontvangene, en hier gevalideerde.
Ik vermeen alle de in de aantooning der ten mijnen laste loopende posten,
voorkomende punten te hebben afgehandeld, en weet zeer wel dat deze missive, wat
den vorm aangaat, niet geschikt is UHEDG. in eene gunstige stemming omtrent mij
te brengen. Ik voorzie ten volle den ernstigen uitslag welke deze zaak bij de bestaande
begrippen, voor mij hebben kan, doch neem niettemin eerbiedig de vrijheid UHEDG.
ten overvloede te verzoeken, mij van alle welwillende consideratiën, indien dezelve
mogten kunnen bestaan, te willen verschoonen; Ik ben jong en onbeduidend in
vergelijking van de magt der heerschende begrippen, waartegen mijne beginselen
mij noodzaken op te staan, maar blijf niettemin trotsch op mijne zedelijke
onafhankelijkheid, trotsch op mijne principes, trotsch op mijne eer!
De Controleur 2e kl.,
Dekker

[3 oktober 1843
Beantwoording van Dekker inzake verantwoordingsstukken]
* 3 oktober 1843
Beantwoording van de posten ten laste van Dekker. Bijlage bij de voorgaande
missive. (Bescheiden 1910, blz. 183-185)
Aantooning van onderscheidene Posten ten laste gebragt van den controleur 2e kl.
Dekker, ter zake zijne geldelijke administratie te Natal van November 1842 tot ult.
Augustus 1843, met daarnevens gevoegde bedenkingen van voormelden controleur.
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dd.

Omschrijving der Zilver
posten.

Koper

Bedenkingen van den
controleur Dekker.

f 4.-

Missive van heden La A § 1.

10.-

id.

1842
December Te veel betaald aan
een conducteur van
een Gouvernements
geldtransport naar
Mandheling
Tractement
aan een
mandoor
bij het
zoutpakhuis

f 10.-

Wegens uit 's Lands 2.10
magazijn ontvangen
buskruid

§ 2.

Ik heb voor nevenstaand
bedrag eene ordonnantie van
storting ontvangen, welke ik
voldoen zal.

1843
Januarij Tractement aan een 10.mandoor bij het
zoutpakhuis

10.-

Missive als boven § 2.

Februarij Te veel
betaald
aan een
conducteur

4.-

id.

id.

§ 1.

4.-

id.

id.

§ 1.

65.-

id.

id.

§ 3.

Id. id.
Betaald f140.voor
ontlossing
van 25
koijang
zout
Slechts 75.toegestaan
f3 p.
koijang
_____
Belast
met het
meerdere
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Tractement aan den 10.mandoor bij het
zoutpakhuis

10.-

id.

id.

§ 2.

Te veel
betaald
aan een
conducteur

4.-

id.

id.

§ 1.

Id. id.

4.-

id.

id.

§ 1.

Praauwhuur
naar
Telok
Baleh

20.-

id.

id.

§ 4.

Traktement aan den 10.mandoor bij het
zoutpakhuis

10.-

id.

id.

§ 2.

April

Te veel
betaald
aan een
conducteur

4.-

} id.

id.

§ 1.

Mei

Id. id.

4.-

} id.

id.

§ 1.

Junij

Id. id.

4.-

} id.

id.

§ 1.

183.35

id.

id.

§ 5.

Te veel
betaald
aan een
conducteur

4.-

id.

id.

§ 1.

Voor het
binnenloodsen
van een
Pentjallang

5.-

id.

id.

§ 6.

Te veel
betaald
aan een
conducteur

4.-

id.

id.

§ 1.

Maart

Augustus Genoten f825.voorschot
te
Batavia
Hierop 549.afbetaald
_____
Rest
alzoo

91.67
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Te min
gestort
zoutgeld
over
Augustus

240.-

Dit verzuim bij het sluiten der
kas bemerkende heb ik de f240
aan mijnen opvolger ter hand
gesteld, en wel degelijk bij de
verantwoording genoteerd dat
dit bedrag op 1 September
zoude worden ingenomen,
zooals geschied is. - De
Assistent Resident van Aijer
Bangie van het abuis
gewagende, had billijkerwijze
ook het redres moeten
vermelden.

Inkoop f2577.63
van een
venduacceptatie
ten laste
van den
Vendumeester
E.
Douwes
Dekker
Af de
115.98
gestorte
disconte

2461.65 Missive van heden La A § 7.

_____
Niet ingenomen het
bedrag der 1½% ten
behoeve van het
Gouvernement over
de gehoudene
vendutien 1e kw.
1843

86.22

} Dit is inderdaad verzuimd,
ik verzoek het gezamenlijk
bedrag hiervan ad f 130.96 te
mogen voldoen van mijn te
goedhebbend tractement over
September

Id. 2e
kw. 1843

36.55

} Dit is inderdaad verzuimd,
ik verzoek het gezamenlijk
bedrag hiervan ad f 130.96 te
mogen voldoen van mijn te
goedhebbend tractement over
September

Als
boven 1
p. mille
voor de
armen 1e
kw.

5.75

} Dit is inderdaad verzuimd,
ik verzoek het gezamenlijk
bedrag hiervan ad f 130.96 te
mogen voldoen van mijn te
goedhebbend tractement over
September
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Id. 2e
kw. 1843

2.44

Tekort
op de kas
bij de
overgave

2070.47 Missive van heden L A § 8.

Boeten wegens te 51.66
late indiening der
kasrekening van
April 1843 van 15
Mei tot 16 Junij (31
dagen)

103.34

} Missive van heden L A § 9.

Als voren ter zake 180.der
driemaandelijksche
verantwoording 1e
kw. 1843 van 1 Mei
tot 17 Augustus
(108 dagen)

360.-

} Missive van heden L A § 9.

_____

} Dit is inderdaad verzuimd,
ik verzoek het gezamenlijk
bedrag hiervan ad f 130.96 te
mogen voldoen van mijn te
goedhebbend tractement over
September

_____

f 365.43 f 5719.77
Aijer Bangies, 15 September 1843.
de wd. Asst.-Resident,
Van der Ven.
Padang, 3 October 1843.
De controleur 2e kl.,
Dekker.
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[3 oktober 1843
Resident van de Padangse Bovenlanden verzoekt Michiels, Dekker
niet te zenden]
* 3 oktober 1843
De Resident van de Padangse Bovenlanden verzoekt Michiels om Dekker niet naar
zijn residentie te zenden in verband met ‘het zooveel omvattend plaatselijk bestuur
der districten in deze Residentie’. (Bescheiden 1910, blz. 145)

[4 oktober 1843
Missive van Michiels aan Dekker inzake zegelgelden]
* 4 oktober 1843
Missive van Michiels aan Dekker inzake zegelgelden. (Bescheiden 1910, blz. 186)
No 2192a.
Padang, den 4 October 1843.
Aan den Controleur der 2 klasse E. Douwes Dekker, afgetreden Civiel gezaghebber
te Natal, thans te Padang.
Uit de zegelverantwoording te Natal over het 1ste kwartaal 1843 ontwaard
hebbende, dat eene som van f70.20 koper voor gedebiteerde blanco zegels en f31.20
koper voor zegels van jaarpassen is verkocht geworden, waarvan de storting in 's
lands kas niet is gebleken, zoo noodig ik UWEG. uit, om op te geven waar en wanneer
de geldswaarde dezer zegels à f101.40 koper is verantwoord geworden.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra,
Michiels.

[7 oktober 1843
Missive van Michiels aan Van der Ven inzake Dekkers
vendu-administratie]
* 7 oktober 1843
Missive van Michiels aan Assistent-Resident Van der Ven betreffende Dekker.
(Bescheiden 1910, blz. 186)
No. 2220.
Padang, den 7 October 1843.
Aan den Assistent Resident van Aijerbangies.
Bij het door UWEG. beloofde nader berigt aangaande de geconstateerde
tekortkomsten op de administratie van den controleur der 2e klasse Douwes Dekker,
zal het ook noodig zijn, een ruimer overzigt aangaande de venduadministratie te
Natal over te leggen van het begin zijner administratie, met aantooning der namen
van crediteuren en debiteuren, ten einde beter te kunnen beoordeelen, hoe hij er toe
gekomen is, om gebruik te maken van 's lands gelden, tot kwijting van
venduacceptatien alsmede
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waarom de nagenoeg verjaarde venduschulden van Soetan Salim en den Toeankoe
Bazaar niet zijn ingevorderd.
Eerstgemelde wordt voor zeer vermogend gehouden, in het bestier zijner vermogens
zal derhalve wel door het bestuur met overleg zijner bloedverwanten zijn voorzien.
De Toeanko Bazaar daarentegen is in het genot van een ruim inkomen, daargelaten
nog of hij ook geen eigen middelen heeft, waaruit hij zijn schuld kan afdoen.
Nopens het een en ander heb ik van den Controleur Douwes Dekker hier geen
behoorlijke opheldering kunnen krijgen, evenmin waarom hij de zegelgelden over
het verweken semester niet verantwoord heeft, en hoe het zich heeft toegedragen,
dat er over de eerste zes maanden volstrekt geen handel te Natal geweest is, immers
dit moet men afleiden uit de door hem ingediende blancoverantwoordingen, waarbij
niet eens journalen zijn overgelegd.
Ik verzoek UWEG. om dit alles nog nader toe te lichten, als mede of de controleur
gelijk hij hier beweert, de som van f240. wegens te min gestort zoutgeld, nog vóór
zijn vertrek van Natal in 's lands kas aldaar heeft gedeponeerd.
Tot beter verstand van de nog verder benoodigde inlichtingen voeg ik daarbij een
afschrift van des controleurs missive in dato 3 dezer lett. A.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra,
Michiels.

[7 oktober 1843
Michiels stelt proces-verbaal in handen van de comptabiliteit]
* 7 oktober 1843
Besluit van Michiels om het proces verbaal van de ambtsoverdracht te Natal ‘in
handen te stellen van den ambtenaar belast met de controle op de comptabiliteit met
aanschrijving, om hetzelve zoo veel mogelijk te vergelijken met de restanten volgens
binnengekomen rekening en inventarissen, en na daarvan copij te hebben genomen
onder terugzending van bericht en bevinding te dienen’. (Bescheiden 1910, blz. 187)

[10 oktober 1843
Ass.-Res. van Padang vraagt Michiels toestemming inzake wissel
voor Dekker]
* 10 oktober 1843
De Assistent-Resident van Padang vraagt Michiels toestemming, om een door
Diepenhorst aan Dekker gezonden wissel van f 200. - koper uit te betalen. (Bescheiden
1910, blz. 188)
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[10 oktober 1843
Besluit van Michiels inzake Dekkers vendu-acceptatie]
* 10 oktober 1843
Besluit van Michiels inzake Dekkers vendu-acceptatie. (Bescheiden 1910, blz.
206)
Art. 20 van Staatsblad 1822, no. 29, luidt aldus: ‘Het is aan vendumeesteren
overgelaten, ook vroeger dan over zes maanden hunne betalingen te doen, onder
korting van drie vierde procent in de maand. Deze korting van drie vierde procent
in de maand zal komen ten voordeele van den vendu-meester.’
No 2253.
De Kolonel.
Padang, den 10 October 1843.
Gelezen hebbende eene missive van den waarn. Assistent Resident van Aijerbangies
in dato 15 September jl. No 302, houdende berigt, dat de controleur der 2de klasse
E. Douwes Dekker strijdig met de administratieve voorschriften, uit 's lands kas te
Natal aan zich zelven betaald heeft eene venduacceptatie ten zijnen laste (vervallend
op den 28sten Februarij 1844) na aftrek van het disconto, groot f2.461.65. koper:
Nog gelezen art. 20 der resolutie 25 Junij 1822 No 9 (Staatsblad No 29);
In aanmerking nemende dat deze handelwijze geheel strijdig is met de bepalingen
op het beheer van 's lands geldmiddelen, gearresteerd bij de resolutie 29 December
1831 No 23 (Staatsblad No 71), en dat mitsdien behoort te worden gezorgd voor de
terugstorting in 's lands kas van bovengemeld bedrag.
Heeft pligtmatig geoordeeld:
Onder toezending van de hierboven vermelde venduacceptatie den fiscaal bij den
Raad van Justitie te Padang hiermede aan te schrijven, om in zake voorschreven de
belangen van den lande waar te nemen en van den controleur der 2de klasse E.
Douwes Dekker mitsdien in te vorderen, tegen teruggave dier acceptatie, de door
hem uit 's lands kas aan zich zelven betaalde som van twee duizend vier honderd een
en zestig gulden en vijf en zestig cent kopergeld.
Afschrift dezes aan den fiscaal voornoemd ten fine van opvolging en den Wd.
Assistent Resident van Aijerbangies tot informatie.
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[14 oktober 1843
Missive van Michiels aan Direkteur Producten inzake zout]
* 14 oktober 1843
Missive van Michiels aan de Directeur der Producten en Civiele Magazijnen
inzake zout. (Bescheiden 1910, blz. 93)
De brief van Diepenhorst, dd. 25 september, werd door Michiels blijkbaar volkomen
genegeerd.
Het bedrag van f 240. - zoutgeld, aan het einde vermeld, was door Dekker reeds
op 2 september te Natal gestort, welk feit aan Michiels bekend was uit Dekkers
beantwoording van de aantoning, dd. 3 oktober 1843.
No 2291.
Padang, den 14 October 1843.
Aan den Directeur der Producten en Civiele Magazijnen.
Ik heb de eer UHEdG. hiernevens aan te bieden copij eener missive van den Wd.
Assistent Resident van Aijerbangies in dato 2 dezer No 337, met diverse bijlagen,
handelende over eene tekortkomst van drie koijangs en tachtig ponden zout en twee
honderd ponden rijst boven de toegestane spillage, onder de administratie van den
controleur der 2de klasse E. Douwes Dekker, gedurende den korten tijd van negen
maanden dat hij met het bestuur te Natal is belast geweest.
De Assistent Resident vermeent dat er geen termen zijn om deze tekortkomst voor
rekening van den lande te nemen, dewijl hij niet voor aanneembaar houd, dat dezelve
door onvoorziene toevallen, onafhankelijk van den betrokken ambtenaar, zijn te weeg
gebracht.
De verder door hem ten deze gegeven toelichtingen zijn van dien aard dat ik mij
met dat advies moet vereenigen, te meer omdat op den controleur als hoogste
plaatselijke authoriteit de verplichting rustte om aan het pakhuis zoodanige
voorziening te maken, als het belang der zoutadministratie vorderde. Met overleg en
goeden wil kan een oud pakhuis met atappen gedekt onder gewone omstandigheden
wel zoo lang in bruikbaren staat worden gehouden, tot dat men in de behoefte van
eene betere bergplaats heeft voorzien, althans wanneer de gelegenheid daartoe zoo
gunstig is als door den Assistent Resident wordt aangewezen.
Intusschen blijkt het niet dat door den controleur eenige démarches gedaan zijn
om de geleden schade te verhoeden, maar wel
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uit den overgelegden staat, dat hij het pakhuisboek niet oplettend heeft aangehouden,
waaruit men besluiten mag, dat het toezicht over de ontvangsten en verstrekkingen
ook niet heel nauwkeurig zal zijn geweest, in welk geval de bestaande tekortkomst
wel eens aan andere oorzaken dan aan den bouwvallige staat van het pakhuis haren
oorsprong verschuldigd kan wezen. Ik zou dit te eerder gelooven, omdat er op zijne
geldelijke administratie ook vrij wat valt aan te merken, onder anderen het niet
verantwoorden eener som van f 240. - aan zoutgeld, door hem gedurende de maand
Augustus ontvangen.
Ik neem de vrijheid, op het bovenstaande de beslissing van UHEdG. te verzoeken.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van Sumatra,
Michiels.

[14 oktober 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels inzake venduacceptatie]
* 14 oktober 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels inzake de
vendu-acceptatie. (Bescheiden 1910, blz. 189)
Als bijlage bij deze brief behoort het lijstje van kopers, vermeld op 31 augustus.
De mededeling sub b is onjuist. Aangezien het bedrag van f 2461.65 bij de
overdracht op 31 augustus niet in de kas ontbrak, mocht men Dekker niet met dit
bedrag belasten. Deze fout, waartoe Diepenhorst en Dekker zelf op 31 augustus
aanleiding hadden gegeven, is nimmer hersteld.
No. 348.
Bijlage één.
Natal, den 14n October 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
In voldoening aan het voorkomende bij UHoogEdelgestrenges missive van den
25e September ll. no. 2118 en ten vervolge van de mijne dd. 15 bevorens no. 302
heb ik de Eer te berigten:
a. Dat de controleur der 2e klasse E. Douwes Dekker genoodzaakt geweest zijnde,
om het rendement van eene in October 1842 ten behoeve van de Faktorij der N.H.
Maatschappij gehouden publieke vendutie te voldoen zonder daartoe, door het on-
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voldaan blijven der loopende schulden ten behoeve der vendukas per rest f2070.47
koper en ten laste van Toeankoe Besaar en Soetan Salim in de mogelijkheid te zijn,
zich niet ontzien heeft van 's Lands gelden gebruik te maken, waaraan het tekort tot
gemeld bedrag door hem controleur wordt geweten en
b. Dat de venduacceptatie, na aftrek van het disconto groot f 2461.65 koper
voortspruitende uit eene in Augustus ll. door den controleur 2e klasse E. Douwes
Dekker ten zijnen behoeve gehouden vendutie, ook ten zijnen laste loopt, zijnde dit
bedrag door hem bij 's lands kas afgeschreven teneinde zooveel mogelijk het tekort
te dekken.
Daarentegen heeft hij controleur als vendumeester volgens overgelegde recapitulatie
alsnog te pretenderen de bedragen der onderscheidene koopers bij de vendutie in
Augustus ll. ten zijnen behoeve gehouden, makende zuiver f2577.63 koper. Ook voor
de inning van dit bedrag zal dezerzijdsch in het belang van 's lands kas zooveel
mogelijk worde gewaakt, zijnde het echter voorgekomen dat daaronder eenige
dubieuse posten behooren. Eindelijk heb ik de Eer UHoogEdelgestrenge mede te
deelen dat de in Augustus ll. door den controleur voornoemd te min gestorte som
van f240. ter zake van het zout debiet, in de maand September ll. zijn verantwoord,
behoorende alzoo het debet van dien Ambtenaar met opgemeld bedrag te worden
verminderd.
De wd. Assistent Resident,
A. v.d. Ven.

[14 oktober 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels inzake klacht, met drie
processen-verbaal]
* 14 oktober 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Kolonel Michiels inzake de klacht.
(Bescheiden 1910, blz. 193)
De heer P.M.L. de Bruijn Prince, oud vice-president van de Raad van Ned.-Indië,
maakt bij deze brief de volgende opmerking: ‘Het is niet bekend dat Dekker op
bovenbedoelde beschuldigingen is gehoord. Men moet derhalve voorzichtig zijn in
het maken van zijn gevolgtrekkingen. In Indië is het geen zeldzaam verschijnsel, dat
na het vertrek van een doortastend ambtenaar lasterlike praatjes van hem worden
verteld, en aangezien Dekker bovendien in onmin had geleefd met de as. res. chef
van de afdeling, is het stellen van een onbeperkt vertrouwen in de geloofwaardigheid
van de afgelegde verklaringen, zeker
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niet raadzaam. Men moet ook vooral niet uit het oog verliezen dat de fuselier Spies
in de maand Desember 1842 door Dekker was beboet.’ Ramie ramie (in het laatste
verhoor): met velen. Pontjan: hoofdplaats der afdeling Tapanoeli.
De als bijlage toegevoegde schuldbekentenis is het autentieke stuk, reeds vermeld
op 27 augustus.
No. 349.

Natal, den 14e October 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militair
Gouverneur van Sumatra's Westkust.

Kommissoriaal van den 26n September Bevinding en berigt van den wd.
1843 No. 2129 (missive).
Assistent Resident van Aijer Bangies.
Last om te dienen van bevinding en berigt
omtrent de door den chineeschen pachter
Tin Aijon te Natal bij overgelegd adres
ingebragte klagten tegen den controleur
der tweede klasse E. Douwes Dekker.

Als resultaat van het ingesteld plaatselijk
onderzoek omtrent de door den chinees
Tin Aijon ten regte (Tijon Aijoe) te Natal
bij adres aan UHoogEdelGestrenge
ingebragte klagten tegen den controleur
E. Douwes Dekker heeft de
ondergeteekende de Eer te berigten:

1. Dat de controleur voornoemd tijdens zijn bestuur te Natal zich heeft schuldig
gemaakt aan misbruik van gezag, door bedoelden chinees, zonder eenige geldige
redenen, gedurende twee dagen in het blok te doen sluiten en buiten toegang te stellen.
2. Dat genoemde Ambtenaar niet geschroomd heeft om van den fuselier J. Spies
in bezetting te Natal en den chinees Tijon Aijoe voornoemd eene som van f 5000.
koper ter leen te vragen teneinde het tekort in 's lands kas te dekken waaromtrent bij
dezerzijdsche missive van den 15n September ll. No. 302 is berigt.
3. Dat de controleur voornoemd evenzoo ten opzichte van de Inlandsche Hoofden
te Natal en inzonderheid van den zich in arrest bevindende Toeankoe Bezaar, zich
heeft schuldig gemaakt aan misbruik van gezag en tevens de waardigheid van het
Gouvernement op eene verregaande wijze gecompromitteerd heeft door met
bedreigingen te trachten van hen een bedrag van
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f 5000. koper in leen te bekomen teneinde het bedoeld tekort op zijne geldelijke
Administratie te dekken, en
4. Eindelijk dat hij niet ontzien heeft werkelijk van den Toeankoe Bezaar
voornoemd, eene som van f 500. koper in leen te nemen blijkens het overgelegd
schuldbewijs, waaromtrent nog dient opgemerkt dat de Toeankoe Bezaar verklaart
van den controleur voornoemd de verzekering te hebben ontvangen dat die som
zoude worden afgelost zoodra hij controleur zijn voorgegeven nieuwe standplaats
Solok zoude hebben bereikt, terwijl de wijze van betaling in het schuldbewijs wordt
gesteld bij maandelijksche paijementen, wanneer daartoe bij hem controleur de
mogelijkheid bestaat!
Tot staving van het vorenstaande worden UHoogEdelgestrenge hierneven
aangeboden drie verklaringen respectivelijk van den Toeankoe Bezaar, den fusilier
J. Spies en den chinees Tijon Aijoe voornoemd waarbij naar het inzien van den
ondergeteekende de tegen den controleur E. Douwes Dekker ingebrachte
beschuldigingen voldoende worden bewezen; overigens heeft men vermeend het
onderzoek in deze niet verder uittestrekken ten einde de waardigheid van het
Gouvernement, ten overstaan van de bevolking niet meer te compromitteren.
De ondergeteekende neemt de vrijheid het in zijn handen gesteld adres hierbij
weder aan te bieden, terwijl hij aan UHoogEdelgestrenges beslissing onderwerpt in
hoeverre het noodig kan worden geacht dat het overgelegde schuldbewijs weder in
handen van den Toeankoe Bezaar van Natal worde gesteld.
De wd. Assistent-Resident,
v.d. Ven.

Proces Verbaal van de afgelegde verklaring door den chinees Tijon Aijoe
te Natal voor den ondergeteekende Wd. Assistent Resident van Aijer
Bangies en den Controleur 3e klasse te Natal op heden den 14e October
1843.
De chinees Tijon Aijoe voornoemd verklaard op de daartoe gedane vragen als volgt:
Omstreeks 8 dagen voor de komst van den nieuwen Controleur alhier (13 Augustus)
liet de Controleur Douwes Dekker mij

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

336
ontbieden te kennen gevende dat hij veel Gouvernementsgeld te kort kwam en
verzoekende om tot dekking daarvan f4000. à f5000. ter leen te hebben.
Daarop gaf ik te kennen dat ik zooveel gelden niet ter mijner beschikking had en
nu verzocht mij de Controleur Douwes Dekker dat ik die gelden zoude trachten te
leenen. Ik deed zulks doch kwam weldra onverrigter zake terug, dewijl niemand de
genoemde som in leen wilde voorschieten. Op het berigt daarvan was de Controleur
zeer ontevreden en bedreigde mij later wel te zullen vinden. Ongeveer 8 dagen daarna
vervoegde ik mij bij den Militaire Kommandant alhier, met verzoek om mij te willen
helpen in de opmaking eener rekening ten laste van den Controleur voornoemd ter
zake van de leverancie van verschillende articelen. De Kommandant raadde mij
echter om zelfs naar de Controleur te gaan, dewijl deze welligd beschaamd zoude
zijn, hij trok het bedrag der onderscheidene Artikelen te zamen en stelde zulks op
eene Nota.
De som bedroeg f107. koper.
Ik begaf mij vervolgens naar den Controleur en deze liet mij nog dienzelfden dag
betalen.
Drie dagen later echter, toen de Militaire Kommandant de hierboven bedoelde
Nota aan den Controleur vertoonde, liet deze mij roepen en in het blok sluiten, alwaar
ik twee dagen en een nacht, als een groot misdadiger zonder toegang van mijne
betrekkingen in bleef, terwijl ik alleen op de herhaalde verzoeken van mijnen vrouw
de vrijheid herkreeg.
De vorenstaande verklaring den declarant in het Maleidsch voorgehouden hebbende,
zoo verklaard hij die wel te verstaan, daaraan niets te kunnen veranderen en de
waarheid derzelve met Eede te willen bevestigen.
Waarna wij deze in triplo hebben onderteekend op datum en plaatse Alsboven.
A. v.d. Ven.
H. Diepenhorst.
Handteekening van Tijon Ajoe voornd.
(Chinese karakters)
Ons bekend,
H.J.I. Gout.
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Proces Verbaal van de afgelegde verklaring door den Fuselier Johan Spies
oud 40 jaren, in garnisoen te Natal voor den ondergeteekenden Wd.
Assistent Resident van Aijer Bangies en den Controleur der 3e klasse te
Natal op heden den 14 October 1843.
De fuselier Spies voornoemd verklaard op de daartoe gedane vragen als volgt:
Op den 18e Julij jl. werdt ik door den Controleur der 2e klasse E.D. Dekker ten
huize van den Militaire Kommandant alhier geroepen en werd mij daar door hem
gevraagd of ik hem wilde verpligten met hem f5000. kopergeld te leenen, erbij
voegende dat hij 's lands kas moest overgeven.
Ik heb hierop geantwoord, dat ik dat niet kon doen om dat f5000. wat veel was,
doch dat ik mij er eens op wilde bedenken en nader antwoord zoude geven.
Des avonds ten ½ 5 à 5 uren van dien zelfden dag werd ik weder door genoemde
Controleur aan deszelfs woning geroepen, doende hij mij als toen het aanbod om mij
nog dienzelfden dag nog een praauw te verstrekken ingeval ik de gevraagde gelden
van Padang moest laten halen. Ik gaf hem daarop ten antwoord, dat ik te Natal nog
wel f5000. bij elkander zou kunnen brengen, doch dat ik deze zaak nog tot morgen
in beraad wilde houden. Den volgenden morgen werd ik andermaal vroegtijdig bij
gemelde Controleur ontboden en hij sprak mij toen weder dringend om hulp aan.
Ik zeide hem weder dat ik mij nog wat wilde bezinnen en ik hem nader berigt zou
geven.
Denzelfden morgen nog schreef ik den Controleur Dekker, dat ik aan zijn verzoek
niet kon voldoen, want dat ik niet zoo veel geld in de waagschaal wilde stellen,
aangezien ik reeds zoo menig verlies van dien aard had geleden.
Verder heeft hij mij daarover niet gesproken.
De vorenstaande verklaring den declarant voorgehouden hebbende, verklaard hij
die wel te verstaan, daaraan niets te kunnen veranderen en de waarheid derzelve met
Eede te willen bevestigen. Waarna wij deze in triplo hebben onderteekend op datum
en plaatse Alsboven.
A. v.d. Ven.
H. Diepenhorst.
Spies.
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Procesverbaal van de afgelegde verklaring door den Toeankoe Bezaar
van Natal voor de ondergeteekenden wd. Assistent Resident van Aijer
Bangies en den Controleur der 3 klasse te Natal op heden den veertienden
October 1843.
De Toeankoe Bezaar van Natal verklaart op de daartoe gedane vragen het volgende:
Toen de Controleur E. Douwes Dekker het berigt ontving dat hij vervangen zoude
worden, vervoegde hij zich tot mij met te kennen gave dat hij Gouvernements gelden
gebezigd had, en verzoekende, dat ik hem ter restitutie daarvan f5000. koper zoude
leenen.
Ik gaf hem daarop te kennen dat ik zoo veel geld niet bezat, waarop de Controleur
hernam dat hij volstrekt het geld hebben moest en ik desnoods mijne goederen moest
verkoopen of verpanden, of het geld bij de kooplieden op de Bazaar leenen.
Hierop verzamelden zich de Hoofden ten huize van den Controleur voornd. en in
tegenwoordigheid van hen allen werd het voorschreven verzoek door den Controleur
voornd. herhaald. De Hoofden (Dato's) verklaarden toen dat zij lieden niet genegen
waren mij, ten behoeve van den Controleur te helpen, doch dat zij bereid waren, om
voor zooveel zij vermogten, de schuld van Soetan Salim aan de Factorij te voldoen
en dat alsdan de Controleur met den geemploijeerden zou kunnen overeenkomen,
om hem uit die gelden eene leening te doen.
De Geemploijeerde schijnt hierin niet te hebben toegestemd, althans de Controleur
voornoemd wendde zich nogmaals met bedreigingen en stampvoetende tot mij, met
aandrang om zelfs tot mijne kleederen toe te verkoopen.
Nogmaals verklaarde ik dat mijn vermogen zulks niet toeliet, en toen noodzaakte
hij mij om eenige vermogende lieden op de Bazaar ten zijnen huize te laten roepen
waar aan ik voldeed, ook deze waren weigerachtig en dit was nogmaals eene reden
voor den Controleur om mij met harde woorden te bejegenen.
Eindelijk verliet de Controleur mij en kort daarna ontving ik zijn berigt, dat hij
niet afgelost zoude worden en dus geen geld behoefde.
Vervolgens schijnt de Controleur ander berigt te hebben beko-
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men, en hij gaf strenge bevelen om met alle mogelijke spoed en ramie ramie eene
praauw in gereedheid te doen brengen, dewijl hij Controleur naar Pontjan wilde
vertrekken.
De praauw gereed zijnde zoo kwam de nieuwe Controleur der 3e klasse Diepenhorst
aan, en in stede dat de Controleur Douwes Dekker nu zelve vertrok bragt de praauw
slechts eenen brief over. Na de komst van de nieuwe Controleur vervoegde de
Controleur Douwes Dekker zich weder tot mij met verzoek om f500. ter leen, te
betalen zoodra hij op Sollok zoude zijn gearriveerd. Hierin heb ik bewilligd en de
f500. voorgeschoten, waarvoor ik een bewijs ontving.
De vorenstaande verklaring den Declarant in de Maleische taal voorgehouden
hebbende, zoo verklaart hij die wel te verstaan, daaraan niets te kunnen veranderen
en de waarheid derzelve met Eede te willen bevestigen.
Waarna wij deze in triplo hebben onderteekend op datum en plaatse als boven.
A. van der Ven.
H. Diepenhorst.
Handteekening van Toeankoe Bezaar te Natal,
(Arabische letters)
Ons bekend
H.J.I. Gout.

[16 oktober 1843
Van der Ven zendt Michiels lijst van wissels]
* 16 oktober 1843
Assistent-Resident Van der Ven zendt Michiels, in antwoord op diens brief van 2
oktober 1843, een lijst van de zes in Natal gedurende juli en augustus afgegeven
wissels. (Bescheiden 1910, blz. 152)

[17 oktober 1843
Michiels antwoordt de Resident der Padangse Bovenlanden]
* 17 oktober 1843
Michiels antwoordt de Resident der Padangse Bovenlanden, op diens brief van 3
oktober, dat hij ‘aan den controleur der 2e klasse Douwes Dekker vooreerst nog geen
andere bestemming kan geven. UHEdG. verlangt jonge ambtenaren, hij is ook jong,
doch niet geschikt voor administratie’. (Bescheiden 1910, blz. 146)

[19 oktober 1843
Besluit van Michiels inzake zout en rijst
* 19 oktober 1843
Besluit van Michiels inzake zout en rijst. (Bescheiden 1910, blz. 92) Het vermelde
art. 3 luidt: ‘Alle bederf of verlies, hoe ook genaamd, aan of van de bewaarde of
overgevoerde goederen ontstaan, zullen ten
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laste van de pakhuismeesters en scheepsoverheden worden gebracht en zij alleen
aanspraak tot vergoeding van zoodanige schaden kunnen maken, wanneer zij zullen
aantoonen en bewijzen, dat het bederf of verlies niet door verzuim of verkeerde
behandeling van henzelve of van hunne onderhoorigen, maar door buitengewone en
onvoorziene omstandigheden, waartegen zij zich door geene middelen van hunne
zijde hetzij geheel of ten deele hebben kunnen verzetten, is veroorzaakt.’
In de onderstaande optelling moeten schrijf- of drukfouten zijn geslopen. Het
eindbedrag, vermeld in de staat van 19 juni 1844, luidt f 694.80 en dit correspondeert
in de verhouding 5:1. met de hieronder gegeven post van f 138.96. Het bedrag voor
zout zou dan evenwel f 543 of f 543,84 moeten zijn.
No. 2338.
De Kolonel.
Padang, den 19 October 1843.
Gelezen hebbende de missive van den wd. Assistent Resident van Aijerbangies
in dato 2 dezer No. 337, geleidende proces verbaal en bevinding van de overgifte
der Natalsche pakhuisadministratie door den controleur der tweede klasse E. Douwes
Dekker, aantoonende eene tekortkomst boven de geaccordeerde spillage van 200 a
rijst en 3 koijangs en 80 a zout, onder opmerking, dat er geen termen zijn om
deze minderheden voor rekening van het land te nemen, dewijl hij het niet voor
aannemelijk houd, dat dezelve zijn te weeg gebragt door onvoorziene toevallen,
onafhankelijk van den betrokken ambtenaar.
Gelet op art. 3 van het reglement in dato 14 Mei 1827 No. 18. Heeft goedgevonden
en verstaan:
in afwachting der beslissing van den directeur der producten en civiele magazijnen
op het dezerzijdsch voorstel, den controleur der tweede klasse E. Douwes Dekker
voorloopig te belasten met de geldswaarde dezer tekortkomsten, te weten
voor 200 a

rijst à f7.50 de pikol

3 koijang en 80 a

zout à f6.-

25% verhooging voor administratie
onkosten

f 12.563.138.96
_____

Te zamen

f693.96

Afschrift dezes aan den wd. Assistent Resident van Aijerbangies en de Compt. en
extract aan den controleur voornoemd tot informatie en narigt.
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[20 oktober 1843
Missive van Dekker aan Mr. Van Hemert inzake uitstel]
* 20 oktober 1843
Missive van Dekker aan de president van de Raad van Justitie te Padang, inzake
uitstel van betaling. (Bescheiden 1910, blz. 207)
WelEdelGestr. Heer! Mr. Junius van Hemert.
WelEdelGestr. Heer!
Daar op morgen het uitstel expireert, hetwelk mij ter discomptering der acceptatie
is toegestaan, en ik tot nog toe daarin niet volkomen heb kunnen slagen, ben ik in
de noodzakelijkheid UWEdG. om prolongatie van gemeld uitstel te verzoeken.
De gronden waarop ik UEdG. dit verzoek doe, zijn de volgende: men is genegen
mij in het inwisselen van gemelde acceptatie behulpzaam te zijn doch verlangt vooraf
een autenthiek afschrift der vendurol waaruit gemeld bedrag proflueert. Ik heb den
controleur te Natal verzocht mij het gevraagd afschrift te willen doen toekomen, en
het wachten op antwoord is op het oogenblik het eenige beletsel, dat mij tot het
beeindigen dezer zaak in den weg staat.
In de hoop dat mijn verzoek zal worden ingewilligd heb ik de eer met verschuldigde
achting te zijn.
UwEdG. Dw. Dienaar
Dekker.

[20 oktober 1843
Van Hemert vraagt Michiels: uitstel of gijzeling]
* 20 oktober 1843
Mr. Van Hemert zendt Michiels de bovenstaande missive van Dekker, en vraagt
of er bezwaar bestaat om Dekker uitstel te verlenen, en zo ja, of hij eventueel gegijzeld
moet worden. (Bescheiden 1910, blz. 207)

[24 oktober 1843
Missive van Michiels aan Van Hemert inzake uitstel]
24 oktober 1843
Missive van Michiels aan Mr. Van Hemert. (Bescheiden 1910, blz. 208)
No. 2358.
Padang, den 24 October 1843.
Aan den President van den Raad van Justitie te Padang.
Onder terugzending der bijlaag tot Uwe missive van den 20 dezer no. 102, heb ik
de eer te kennen te geven dat er tegen het verleenen aan den controleur Dekker van
het gevraagde uitstel geene bedenkingen bij mij bestaan, als zijnde het mijne bedoeling
niet het condemnatum tot in gijzeling tegen hem ter executie te doen leggen.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van Sumatra,
Michiels.
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[24 oktober 1843
De G.-G. keurt Michiels' maatregelen van 25 september goed]
24 oktober 1843
De Gouverneur-Generaal keurt de maatregelen, door Michiels medegedeeld in
zijn schrijven van 25 september, goed en besluit om de ‘overgelegde bescheiden
betrekkelijk de geldelijke administratie van den controleur der 2e klasse E. Douwes
Dekker toe te zenden aan de Algemeene Rekenkamer ter voorloopige informatie.’
(Bescheiden 1900, blz. 27)

[26 oktober 1843
Missive van Michiels aan de G.-G. betreffende Dekker]
* 26 oktober 1843
Missive van Michiels aan de Gouverneur-Generaal betreffende Dekker. (Bescheiden
1910, blz. 202)
De tien bijlagen zijn:
de bijgevoegde aantoning;
Dekkers verantwoording van 3 oktober met de daarbij behorende beantwoorde
aantoning;
de missive van Assistent-Resident Van der Ven, d.d. 14 oktober, met als bijlage
de lijst van kopers op Dekkers vendutie;
de klacht van de Chinees, dd. 3 september 1843;
de tweede missive van Assistent-Resident Van der Ven, dd. 14 oktober 1843, met
als bijlagen de drie processen verbaal van de verhoren en de schuldbekentenis.
No. 2373.
Tien bijlagen.
Padang, den 26en October 1843.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië te Batavia.
Bij missive van den 25en September jl. No. 2119 heb ik mij voorbehouden, Uwe
Excellentie nader berigt te doen nopens de schulden van den controleur der tweede
klasse E. Douwes Dekker aan het gouvernement gedurende de tien maanden die hij
geageerd heeft als civiel gezaghebber te Natal. Ik geef mij alsnu de eer, die rekening
hierbij aan te bieden, sluitende met een saldo ten laste des controleurs, groot f 365.43
zilver en f 6275.13 kopergeld.
Ik heb het pligtmatig geoordeeld, den controleur over zijne gehouden administratie
ter verantwoording te roepen en op deswege bij mij ingekomen klagten van Aijer
Bangies nadere berigten in te winnen, omtrent de stappen die door hem te Natal
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gedaan zijn, om de bestaande te kortkomst in 's lands kas aldaar te dekken, waarvan
de uitslag geweest is, als vermeld in de deze vergezellende bijlagen, onder welke
eerst en vooraf in aanmerking komt des controleurs brief van den 3en dezer litta. A
die het onbetwistbaar bewijs oplevert, van grove misvatting, willekeurige nalatigheid
en misbruik van de hem ter administratie aanvertrouwde landsgelden, al hetwelk
even strijdig is met de bestaande verordeningen op dit onderwerp, als
onverantwoordelijk voor een rekenpligtig ambtenaar, die bij al het verkeerde dat
hem kan worden ten laste gelegd zijne eigene wijze van zien met zoo veel
verwaandheid zoekt te regtvaardigen, dat men aan zijne beterschap moet wanhopen;
ten tweede: De missives van den waarnemend assistent resident van Aijer Bangies
in dato 14 dezer Nos. 348 en 349 met drie bijlagen aantoonende de roekelooze
stappen, die de controleur te Natal gedaan heeft, bij de inlandsche hoofden, een
chinees en een militair, om geld te bekomen, ten einde de in 's lands kas bestaande
tekortkomst aan te vullen en hoe, nadat hem dat mislukt was, hij van den toen nog
in arrest, maar nu reeds op vrije voeten zijnden Toeankoe Bazaar van Natal vijf
honderd gulden heeft weten meester te worden.
Ofschoon dit alles mij genoegzaam kon doen vermoeden, dat deze ambtenaar
waarschijnlijk geldeloos was, moest ik aan den anderen kant vragen, hoe hij, den
bekrompen voet waarop hij leefde in aanmerking nemende, te Natal in den korten
tijd van tien maanden eene som van f 3000. had kunnen te zoek maken. Ik kon het
denkbeeld niet geheel opgeven, of hij bij zijne herkomst niet nog in het bezit was
van het beloop der gedisconteerde venduacceptatie; ik stelde dit document derhalve
in handen van den fiscaal bij den raad van justitie te dezer plaats, met noodiging om
tegen den controleur het regt en de belangen van den lande waar te nemen. Intusschen
is den waarnd. assistent resident van Aijer Bangies aangeschreven, om met betrekking
tot de uitstaande vendupretenties het noodige te verrigten ten einde het gouvernement,
zooveel mogelijk voor schade te vrijwaren: te meer, omdat er weinig hoop is, die
venduacceptatie ten genoege van den fiscaal hier doorhem te gelde zal kunnen
gemaakt worden.
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Op de materiele verantwoording van den ambtenaar E. Douwes Dekker is een te kort
bevonden van 11.330 pd. zout en 200 pd. rijst. Het is wel waarschijnlijk, dat hem de
vergoeding daarvan zal worden opgelegd; de stukken dienaangaande zijn aan
beslissing van den directeur der producten en civiele magazijnen onderworpen.
Het is verder gebleken dat hij de door hem gedurende het eerste kwartaal 1843
verkochte zegels niet heeft verantwoord ten bedrage van f 101.40, terwijl het overigens
nog onzeker is, of er ook geene reclames wegens zijne administratie der inkomende
en uitgaande regten te Natal over het verweken semester zullen inkomen.
Reeds is door den resident der padangsche bovenlanden het verzoek gedaan, dat
over den controleur buiten zijne residentie beschikt mogt worden, waartoe ik echter
geen middel zie; ondertusschen kan ik niet ontkennen, dat bij mij de overtuiging
bestaat, dat zijne plaatsing te dezer kust, wáár dan ook, aan eene menigte zwarigheden
onderhevig is, dewijl aan de meeste betrekkingen van zijnen rang geldelijke
aangelegenheden zijn verbonden.
Wat ook de beslissing van Uwe Excellentie moge zijn omtrent den controleur der
2e klasse E. Douwes Dekker: het blijft altijd wenschelijk, dat hij van deze kust naar
elders verplaatst moge worden, waartoe ik eerbiediglijk de vrijheid neem, bij deze
het voorstel te doen.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van Sumatra,
Michiels.

Bijlage
Aantooning van het door den controleur der tweede klasse E. Douwes
Dekker aan den lande verschuldigde, voor zoover dit uit de binnengekomen
administratiestukken is gebleken.
Debet
Zilver
f 365.43

Koper
f 5719.77

.. ..

101.40

Aan te min bevonden drie .. ..
koijangs en tachtig pond
zout, en twee honderd pond
rijst, bij de overgave der
pakhuizen, zie missive aan
den directeur der producten
en civiele magazijnen, ddo.
14 October 1843 no. 2291

693.96

Aan saldo der rekening
ddo. 15 September 1843
Aan onverantwoord
zegelgeld gedurende het
eerste kwartaal 1843

_____

_____

f 365.43
Credit

f6515.13
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Zilver
Per in de maand September f .. ..
1843 te Natal verantwoord
zoutgeld, zie missive van
den wd. assistent resident
van Aijer Bangies, ddo. 14
October 1843 no. 348

Koper
f 240.-

Per saldo debet

365.43

6275.13

_____

_____

f 365.43

f6515.13

Padang, den 26 October 1843.
De Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van Sumatra,
Michiels.
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[27 oktober 1843
Missive van de ambtenaar der comptabiliteit aan Michiels]
* 27 oktober 1843
Missive van de ambtenaar, belast met de controle op de comptabiliteit, aan
Michiels, in antwoord op diens schrijven van 7 oktober. (Bescheiden 1910, blz. 200)
No. 85.
Padang, den 27 October 1843.
Aan den Kolonel, Civiel en Militair Gouverneur van Sumatra's Westkust te Padang.
Onder terugaanbieding van het Proces verbaal van de overgave der Administratie
te Natal door den Controleur 2e klasse E. Douwes Dekker ontvangen bij het besluit
van UHEdG. dd. 7 dezer N: 2221, heb ik de eer het navolgend te dienen:
a. Dat bij confrontatie der overgegeven Restanten met de pakhuisverantwoording
over het 2e kwartaal 1843, uit het proces verbaal van overgave is gebleken, dat nog
onverantwoord doorloopen:
1 balans met eene stel schalen
3 hamers
4 borstplaten voor de beambten der inkomende en uitgaande regten, en
6 stellen kleedingstukken voor politiedienaren.
b. Dat blijkens inventarisverantwoording op ultimo December 1842 een restant bleef
van 5 zoutmaten, terwijl er slechts 3 stuks zijn overgegeven.
c. Dat volgens ingekomen zegelverantwoording gedurende het 2e kwartaal 1843
geene zegels zijn gedebiteerd geworden, dat evenwel tot heden toe in 's lands kas
nog niet is gestort het bedrag der gedurende het 1e kwartaal 1843 verkochte zegels
ter somma van f101.40 koper.
De Assistent Resident, belast met de Controle op de Comptabiliteit en Financiën
ter Westkust van Sumatra,
v.d. Linden.

[3 november 1843
Het pakhuis te Natal stort in]
* 3 november 1843
Het pakhuis te Natal stort in, doordat volgens officieel proces-verbaal de
vermolmde stijlen bij de grond afgebroken en de wanden geheel verteerd waren.
Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 94)
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[4 november 1843
Michiels geeft toestemming tot uitbetaling van een wissel]
* 4 november 1843
Michiels geeft de Assistent-Resident van Padang toestemming, ingevolge diens
verzoek van 10 oktober, om de aan Dekker gerichte wissel van f 200. - uit te betalen.
(Bescheiden 1910, blz. 189)

[5 november 1843
Kolonel Michiels ontvangt bericht van bevordering tot
Generaal-Majoor titulair]
5 of 6 november 1843
Kolonel Michiels ontvangt de missive, inhoudende zijn bevordering tot Generaal
Majoor titulair. Dit blijkt uit de aanhef van alle volgende missives in vergelijking
met alle vorige.

[7 november 1843
Michiels vraagt Van der Ven inlichtingen betreffende Dekker]
* 7 november 1843
Michiels vraagt aan Assistent-Resident Van der Ven inlichtingen omtrent de
onverantwoord gebleven voorwerpen, in de brief van 27 oktober genoemd, en geeft
opdracht de posten ten laste van Dekker ad f 365,43 en f 6275,13 (zie de Aantoning
van 26 oktober) bij de boeken af te schrijven. (Bescheiden 1910, blz. 201)

[9 november 1843
Brief van Diepenhorst aan Dekker met vendurol]
* 9 november 1843
Brief van Diepenhorst aan Dekker. (Bescheiden 1910, blz. 212) Voor de vendurol
zie 28 augustus 1843.
Natal, den 9 November 1843.
Waarde Heer Dekker!
Op UEd. verzoek gewordt U hierbij copy-extract vendurol van Uwe vendutie;
Ik heb reeds f 1771.37 à 120 duiten van Uwe vendutie geincasseerd zoodat ik er
niet bang meer voor ben, want de rest zijn goede debiteuren.
Ik wensch met de Heeren alhier U bestendig welzijn terwijl ik ben,
UWEdG. Dw. Dienaar
H. Diepenhorst.

[17 november 1843
Missive van Van der Ven aan Diepenhorst inzake de wissel van 3
mei]
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* 17 november 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Diepenhorst inzake een wissel
van 3 mei. (Bescheiden 1910, blz. 224)
De notitie over de ontvangst is uiteraard van de hand van Diepenhorst.
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Spoed Extra Post
No. 413.
Aijerbangies den 17 November 1843.
Ontv: den 21 November des namiddags 5 uren.
Aan den Controleur 3e klasse te Natal.
Op den 15 Meij ll is alhier betaald een wissel door uwen voorganger op den
Geemploijeerden van de Factorij alhier afgegeven dd 3 Mei bevorens gequoteerd
no. 9 groot f8931.92 koper, zijnde het niet gebleken dat de som te zijner tijd is in
ontvangst genomen.
Daarentegen is in dezelfde maand bij de kasrekening à costij ingenomen een wissel
groot f6825.92 koper, die alhier tot dusver niet ter betaling is aangeboden.
Hieruit moet worden opgemaakt dat ter voors: zake een grof abuis bestaat,
waaromtrent het mij aangenaam zal zijn met den meesten spoed eenige ophelderingen
te ontvangen; mogt die welligt niet volledig en naauwkeurig door UEdG: kunnen
worden gegeven, dan zal het noodig zijn dat door UEdG: worde overgezonden de
origineele adviesbrieven het kasmemoriaal en het wisselboek ten einde dezerzijdsch
de zaak worde nagegaan.
De assistent-Resident A. v.d. Ven.

[19 november 1843
Missive van Dekker aan Michiels inzake vendutie]
* 19 november 1843
Missive van Dekker aan Michiels inzake vendutie. (Bescheiden 1910, blz. 208)
Padang, den 19 November 1843.
Aan den Generaal, Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
Ik heb de eer UHEdG. ter kennisse te
f2461.65 koper
brengen, dat ik op eergisteren in het bezit
geraakt ben van een autenthiek afschrift
der Vendurol van de op 28 Augustus jl.
te Natal ten mijnen behoeve gehouden
vendutie, waaruit was voortvloeiende
mijne in 's Lands kas gediscompteerde
acceptatie van
Alsmede dat ik van Natal bericht
f2125.64
ontvangen heb, dat door den
Vendumeester aldaar op den 9n dezer,
bereids een bedrag van f 1771.37 à f1.20
_____
Rest

f 336.01

was geincasseerd, en dat er voor de inning van het restant geene vrees bestond,
dewijl zulks door ‘goede Debiteuren’ verschuldigd was.
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Van een en ander heb ik gisteren aan den Raad van Justitie kennis gegeven.
In de overtuiging dat alsnu de zuiverheid der zaak, voor zooverre dezelve mocht
betwijfeld zijn, gebleken is, en in aanmerking genomen het gering bedrag dat er op
den 9 November jl aan de bedoelde acceptatie nog onverantwoord bleef, neem ik
beleefdelijk de vrijheid UHEdG. te verzoeken, alsnu mij van het discompteren van
genoemde acceptatie te verschoonen. Dit toch zoude mij noodzaken alhier op Padang,
waar ik onbekend ben, en nagenoeg geene connexien heb, verplichting te maken aan
vreemden, hetgeen indien zulks eenigzins konde vermeden worden, immer stuitend
blijft.
De Controleur 2e klasse,
Dekker.

[20 november 1843
Mr. Van Hemert vraagt Michiels inlichtingen inzake vendutie]
* 20 november 1843
Mr. Van Hemert, blijkbaar evenals Michiels door Dekker ingelicht, vraagt aan
Michiels of deze soms bewijsstukken heeft betreffende het meegedeelde. (Bescheiden
1910, blz. 209)

[24 november 1843
Missive van Diepenhorst aan Van der Ven inzake de wissel van 3
mei]
* 24 november 1843
Missive van Diepenhorst aan Assistent-Resident Van der Ven inzake de wissel van
3 mei. (Bescheiden 1910, blz. 225)
No. 251.
Spoed Extra Post.
Natal, den 24 Nov. 43.
Aan den Heer Ass. Resident van Ajer Bangie.
In antwoord op UWEG. Missive dd 17 dezer No 413 (Spoed Extra Post) vereert
het mij UwEGestr. te dienen van berigt, dat de Geemploijeerde der N.H.M. alhier,
de Heer Sem, mij heeft medegedeeld, dat door hem in dato 3 Mei Jl. alhier een wissel
is genomen sub No 9 groot f8931.92 koper, welke som voortspruitte uit het bedrag
der vendu Acceptatie ten faveure der Factorij groot f5688.27 zilver
betaald in koper met 20% Agio of totaal koper

f6825.92

door Soetan Salim betaald ten behoeve der Factorij

1056.-

bijgevoegd aan Contanten en kleine verrekeningen

1050._____

Totaal

f8931.92
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terwijl ZijnEd. zich herinnerd, dat de bij de missive afgegeven Adviesbrief door den
Controleur Dekker eigenhandig was geschreven.
De Controleur Dekker schijnt zich derhalve vergist te hebben, door alleen het
bedrag der vendutie Acceptatie als hoegrootheid van den wissel te hebben geboekt
en in ontvang genomen, zoodat de minderheid van f2106. - alsnu ten laste van den
Controleur Dekker zoude komen.
Adviesbrieven zijn hier niet voorhanden, zijnde die immer ingezonden geworden.
Het laat beantwoorden van UWEG genoemde Missive, is te wijten aan de late
ontvangst, en het heden pas terug komen van mij uit de bovenlanden van Batahan.
Mogt UWEG het kasmemoriaal en Register der afgegeven wissels als nog benoodigd
zijn, dan verzoek ik UWEG beleefdelijk om autorisatie tot de toezending daarvan over
Land met een Expresse, aangezien het over zee mogelijk te gewaagd zoude zijn
dergelijke administratieve stukken te verzenden.
De Contr. 3e kl.
H. Diepenhorst.

[26 november 1843
Missive van Michiels aan Van Hemert]
26 november 1843
Missive van Michiels aan Mr. Van Hemert inzake eventuele betalingen van
koopsommen aangaande Dekkers vendutie. (Bescheiden 1910, blz. 210)
No. 2600.
Padang, den 26 November 1843.
Aan den President van den Raad van Justitie te Padang.
In antwoord op de missive van UHEdG. in dato 20 dezer No. 117, heb ik de eer,
te kennen te geven, dat ik geen kennis draag van het in kas storten te Natal van het
grootste gedeelte der venduacceptatie, die den controleur der 2de klasse E. Douwes
Dekker heeft goed gevonden met 's lands gelden te disconteren; hierin ligt dunkt mij,
opgesloten dat op het bloote schrijven van den controleur voornoemd, de executie
niet kan worden opgeheven. Wat mij betreft volgens het Gouvernements besluit van
den 8 November 1841 No. 18, ben ik, bij bevinding van tekort-

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

351
komsten gehouden en verpligt, tot al zulke maatregelen als welke strekken kunnen
ter handhaving van orde en ten voorkoming van schade. In de onderwerpelijke zaak
schoot mij dus niets anders overig dan van dezelve rapport te maken en op de
terugvordering van 's lands gelden aan te dringen.
De Generaal Majoor titulair, Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van
Sumatra
Michiels.

[28 november 1843
Missive van Van der Ven aan Diepenhorst inzake dokumenten]
* 28 november 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Diepenhorst inzake dokumenten.
(Bescheiden 1910, blz. 226)
De geldkamer was in het fort; voorts hield Dekker, zoals bij Indische ambtenaren
gewoonte was, in een geldkist op zijn bureau een zg. kleine kas.
No. 436.
Aijerbangies den 28 November 1843.
Aan den Controleur 3 klasse te Natal.
De ontvangst erkennende van Uwe missive dd 24 dezer No. 251 heb ik de eer
UEdG: te verzoeken, mij met den meesten spoed, des verkiezende over land, te doen
geworden
het Kasmemoriaal
het Wisselboek en
de leggers van de afgegeven adviesbrieven
een en ander van af December 1842 tot ultimo Augustus ll of voor zoo veel betreft
het tijdperk van de door Uwen voorganger gevoerde administratie.
Mogten er buiten de aangehaalde stukken nog registers of aanteekeningen bestaan
die over de administratie van Uwen voorganger als kashouder eenig licht kunnen
verspreiden, dan zal het mij aangenaam zijn ook die te mogen ontvangen.
Tevens verzoek ik UEdG zoo mogelijk te onderzoeken in hoeverre het blijkt dat
de som van f 2106. koper welke door den Heer Sem bij de venduacceptatie is gepast,
werkelijk naar de Geldkamer is gebragt.
De Assistent Resident
A. v.d. Ven.
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[30 november 1843
Missive van Dekker aan Michiels inzake vendutie]
* 30 november 1843
Missive van Dekker aan Michiels. (Bescheiden 1910, blz. 211)
De twee bijlagen zijn uiteraard de brief van Diepenhorst dd. 9 november, en de
daarbij behorende vendurol.
Bijlagen 2.
Padang, 30 November 1843,
Aan den Generaal, Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
Den 19 dezer had ik de eer UHEdG. kennis te geven dat ik van Natal had ontvangen
een autentiek afschrift der vendurol van de op den 28 Augustus aldaar ten mijnen
behoeve gehoudene vendutie, en tevens het berigt dat er van die vendutie op 9
November jl. reeds een bedrag van f2125.64 kopergeld was geincasseerd.
Ik vraagde bij die missive op grond van het gering bedrag dat er derhalve van de
gedisconteerde acceptatie nog onverantwoord bleef, en tevens dewijl de zuiverheid
der zaak (voor zooverre die mogt betwijfeld zijn) alstoen gebleken was, om alsnu
verschoond te blijven van de inwisseling der bedoelde acceptatie.
Op dat verzoek heb ik UHEdG. beslissing alsnog niet mogen ontvangen.
Ik heb de eer onder overlegging van afschriften der van Natal ontvangen stukken
op heden beleefdelijk op dat verzoek terug te komen.
Met referte tot het slot mijner missive van den 19 November neem ik beleefdelijk
de vrijheid UHEdG. opmerkzaam te maken op de positie waarin ik hier verkeer. In
elke andere omstandigheid zoude het mij niet zwaar vallen, de bedoelde som te
verkrijgen, doch moeielijk is het vertrouwen in te boezemen bij personen die,
steunende op de juistheid van UHEdG. nadeelige opinie mijwaarts, welke men
ruimschoots in de gelegenheid is op te merken, in het denkbeeld verkeeren dat de
aan mij betoonde hulp aan eenen onwaardige zoude besteed zijn.
Ik neem beleefdelijk dringende de vrijheid mij tot het erlangen van eenig antwoord,
aan te bevelen.
De Controleur 2de klasse
Dekker.
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[4 december 1843
Besluit van Michiels inzake de voorgaande missive]
* 4 december 1843
Besluit van Michiels inzake Dekkers missive van 30 november. (Bescheiden 1910,
blz. 214)
No. 2651.
De Generaal Majoor titulair.
Padang, den 4 December 1843.
Gelezen de missive van den controleur der 2de klasse E. Douwes Dekker in dato
30 November, daarbij terugkomende op zijn verzoek om verschoond te worden van
de inwisseling van zekere door hem met 's lands geld gedisconteerde acceptatie, en
zulks op grond van een door hem copijelijk overgelegd particulier schrijven van den
controleur der 3e klasse H. Diepenhorst. Nog gelezen het dezerzijdsch schrijven van
den 4 October jl. No 2192, waarbij den ambtenaar Douwes Dekker ter
verantantwoording is geroepen over eene som van f 101.40 wegens door hem
ontvangen zegelgeld, hetwelk niet verantwoord schijnt te wezen.
Gelet op de nota van aanmerkingen, gevallen op de rekening van Ajerbangies over
het tweede kwartaal 1843, waaruit blijkt dat er op den 15 Mei te Ajer Bangies is
betaald een door den Controleur E. Douwes Dekker op den 3 Mei jl. sub No 9 aan
den geemploijeerde van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij afgegeven
wissel groot f8931.92 koper, waarvoor in de Natalsche rekening slechts schijnt
verantwoord te wezen f6.825.92, verschil f2106.-.
In aanmerking nemende dat ook deze posten tot effenheid dienen te worden gebragt
alvorens de controleur van Padang vertrekke.
Heeft dienstig geoordeeld:
Den Controleur voornoemd te kennen te geven, dat in zijn verzoek niet kan worden
getreden voor en aleer het duidelijk blijke, dat het gouvernement gedekt is tegen
schade op zijne administratie en dat hij de zaak wegens het onverantwoorde zegelgeld
en de f2106. - van den wissel voldoende zal hebben opgehelderd.
Afschrift aan den Controleur der 2de klasse E. Douwes Dekker, den Assistent
Resident van Aijerbangies en de comptabiliteit tot informatie en narigt.
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[6 december 1843
Missive van Diepenhorst aan Van der Ven inzake dokumenten]
* 6 december 1843
Missive van Diepenhorst aan Assistent-Resident Van der Ven inzake dokumenten.
(Bescheiden 1910, blz. 227)
Benting: het fort waarin zich de geldkamer bevond.
No. 265
Spoed Extra Post
Bijlagen
Natal den 6 Decr. 43.
Ass: Residt. A.B.
Ik heb de Eer met referte tot UWEG Miss: dd. 28 Novr. Jl Nr. 436 hierbij UWEG
toetezenden,
1e. Het kasmemoriaal van Natal over 1843.
2e. het register van afgegeven wissels alhier beginnende met 8 Maart 1841.
De leggers der Adviesbrieven of andere bescheiden zijn hier niet in het archief.
Uit het kas- of koopmansboek van Soetan Salim (en Toeankoe Bezaar) alhier
blijkt, zonder vermelding van datum echter, dat aan den Controleur Dekker zijn
betaald f1056. koper waarvoor de Factorij der N.H.M. alhier gedebiteerd staat.
De Heer Sem, geëmpld. dier Factorij zegt, dat deze som benevens nog f 1050.
koper aan Contanten gevoegd zijn bij het bedrag der Vendu-acceptatie groot f6825.92
koper en dat hierdoor de wissel van 3 Mei gebragt is op f8931.92 Kr.
Niemand kan zich hier herinneren dat die som naar de Benting is overgebragt.
Op den 4e Mei zijn volgens kasmemoriaal betaald f1200. koper, waarschijnlijk is
die som uit de f 2106. betaald geworden, terwijl het overige in een kleine kas in het
bureau onder de Gezaghebbers woning is verbleven, daar men zich hier herinnerd
dat er somwijlen meer dan duizend gulden in die kas waren.
Meerdere inlichtingen ben ik niet in staat hier te kunnen inwinnen; zijnde de
surnumerair ambtenaar Gout als toen nog niet hier.
De Controlr. 3 kl
D.

[8 december 1843
Van der Ven meldt Michiels ontvangst vendu-gelden]
* 8 december 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels inzake Dekkers financiële
verplichtingen. In deze brief wordt nog gezwegen over de wisselkwestie. (Bescheiden
1910, blz. 215)
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No: 454.
Aijerbangies, den 8 December 1843.
Aan den Generaal Majoor, Civiel en Militair Gouverneur ter Sumatra's Westkust
te Padang.
In voldoening aan het voorkomende, bij UHEdG. missive van den 7 October ll.
No: 2220, en het besluit van 7 November daaropvolgende No: 2460, beide handelende
omtrent de door den Controleur 2e klasse E. Douwes Dekker te Natal gevoerde
administratie, geef ik mij de eer UHEdG. ook ten vervolge van mijn schrijven dd. 14
October ll. No: 348, te berigten:
Dat op het bedrag der vendú acceptie dd. 31 Augustus ll. bij kas in uitgaaf gesteld,
eene som van f 2125.64 koper is ontvangen, terwijl door Toeankoe Besaar bereids f
1027.56 koper is gestort. Volgens opgave van den Controleur 3e klasse te Natal
bestaat het vooruitzicht, dat de pretensien van het vendukantoor aldaar weldra geheel
zullen worden aangezuiverd, zullende de rekening van den Controleur 2e klasse E.
Douwes Dekker daarna met de geinde bedragen worden gecrediteerd.
Dat de achterstallige zegelgelden ad f 101.40 koper gedurende het 3e kwartaal met
f70.20 en f31.20 koper, zijn verantwoord geworden.
Dat betrekkelijk de objecten bij UHEdG. besluit van 7n November ll. No: 2460
vermeld, de pakhuis- en inventaris verantwoording van Natal zal geredresseerd
worden en
Dat men opzichtens den handel te Natal gedurende het 1e halfjaar ll. geene
inlichtingen heeft kunnen bekomen dan voor zoo ver uit de HoogEdG. hiernevens
aangeboden wordende afschriften der registers van in- en uitvoer kan blijken.
De Assistent-Resident
A. van der Ven.

[15 december 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels inzake de wissel van 3 mei]
* 15 december 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels inzake de wissel van 3
mei. (Bescheiden 1910, blz. 228)
Men vergelijke de termen ‘grover en misdadiger’ en ‘voorbedachtelijk bedrog en
opzettelijke valschheid’ met de brieven van Diepenhorst dd. 24 november, en Van
der Ven dd. 8 december. Voor de vreemde datering van wissel no. 12 in de bijgevoegde
staat zie men facsimile C, blz. 207.
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No. 456.
1 Bijlaag.
Aijer Bangies, 15 December 1843.
Aan den Generaal Majoor, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
Het is mij eene onaangename taak UHEdG. te moeten berigten, dat men, geleid,
door de aanmerkingen van de comptabiliteit, andermaal een misslag in de administratie
van den controleur 2e klasse E. Douwes Dekker, ontdekt heeft, welligt grover en
misdadiger dan alle zijne overige fouten te zamen genomen. Daaraan is het dan ook
toe te schrijven dat de onderwerpelijke zaak niet dadelijk in het oog is gevallen,
dewijl men althans destijds geen voorbedachtelijk bedrog en opzettelijke valschheid
in genoemden ambtenaar konde veronderstellen. Hij heeft zich namelijk niet ontzien
om op den 3n Mei ll. een wissel gequoteerd No. 9 op 's lands kas alhier af te geven,
ten behoeve van den geemploijeerde van de Factorij der N.H.M. groot f8931.92 koper
terwijl daarvoor bij zijne rekening slechts f6825.92 koper wordt ingenomen, waardoor
mitsdien 's Lands kas met f2106 koper is benadeeld geworden.
De som van f8931.92 koper is door den geemploijeerde van de Factorij der N.H.M.
te Natal op de volgende wijze gestort als:
Met het bedrag eener venduacceptatie, ten faveure der f6825.92
Factorij en ten laste van den vendumeester (tevens
kashouder te Natal) groot
Aan kontanten (uit den boedel van Soetan Salim ten
behoeve der Factorij betaald)

1056.-

Nog aan kontanten en kleine verrekeningen

1050._____

Te zamen

f8931.92 koper

De rekening van den controleur vd. is alsnu ter voors. zake met f2106 koper
gedebiteerd geworden.
Verder neem ik de vrijheid UHEdG. hierneven aan te bieden eene opgave der
wissels door genoemden ambtenaar tijdens zijne administratie te Natal op andere
kassen getrokken met aantooning welke daarvan bij kas alhier zijn betaald geworden.
De Assistent-Resident,
A. v.d. Ven.
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Opgave der Wissels door den controleur 2e klasse E. Douwes Dekker
tijdens zijne administratie te Natal op andere kassen getrokken, met
aantooning welke daarvan te Aijer Bangies zijn betaald geworden
dd.

Nos.

Bedrag.
Zilver.

Ten wiens Op welke Aanmerkingen.
behoeve. Kas.
Koper.
1842

1
32
December

f 275.10

I. Goldie Padang
te Padang

21 id.

3100.-

Van
Meerten

33

Aijer
Bangies

Betaald in
december

1843
3 Januarij 1

1800.-

Lim Tho Padang
te Padang

Januarij

2

800.-

I.C.
id.
Schuilenburg

Januarij

3

499.50

Gho Tja

id.

Februarij

4

4574.40

Geempl.
Nederl.
H.M.

Aijer
Bangies

Februarij

5

De Heer
Schaap

Padang

20 Maart

6

1000.-

Tjong Tja id.
Tjong

Maart

7

600.-

Tjo
Achiong

id.

19 April

8

132.-

Ioel

id.

3 Mei

9

6825.92

Geempl.
Nederl.
H.M.

Aijer
Bangies

De wissel
luidde f8931.92
k.

24 Mei

10

2732.-

Idem

id.

In Junij betaald

26 Junij

11

1785.-

Tjong
Aijong

Padang

28
Februarij

12

405.-

Amfioenpachter Aijer
Bangies

In Maart
betaald

5 Julij

13

2858.-

Geempl.
Nederl.
H.M.

In Julij betaald

f 200.-

352.50

id.

Id. in februarij
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18 Julij

14

112.80

Goldie

Padang

Julij

15

36.-

Peltzer & id.
Lautier

Julij

16

3100.-

Lim Tho

id.

4
17
Augustus

1100.-

Geempl.
Nederl.
H.M.

Aijer
Bangies

7
18
Augustus

2890.67

Idem

In Aug. betaald

Idem

Voor de opmaking: De Controleur 3e klasse te Aijer Bangies,
Hoijer.
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[16 december 1843
Missive van de Ass.-Res. van Padang aan Michiels inzake Dekkers
salaris]
* 16 december 1843
Missive van Assistent-Resident van Padang aan Michiels inzake Dekkers salaris.
(Bescheiden 1910, blz. 143)
No 1686.
eene bijlage.
Padang, den 16 December 1843.
Aan den Generaal Majoor, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
De Controleur E. Douwes Dekker, heeft, onder openlegging van zijnen bekrompen
geldelijken toestand, zich tot mij gewend, met verzoek om zijn tractement, dat hij
blijkens overgelegde ophouding van betaling, over de maanden September, October
en November, nog te goed heeft, te mogen ontvangen, op grond hem geen besluit
bekend is, waarbij dat inkomen zoude zijn geschorscht.
Onder mededeeling van het vorenstaande ben ik zoo vrij UHEdG. te verzoeken,
mij te willen kennelijk maken, in hoeverre ik tot deze uitbetaling mij gemagtigd kan
achten.
De Assistent Resident,
Schaap.

[18 december 1843
Michiels zendt Van der Ven Dekkers bewijs van ophouding van
betaling]
* 18 december 1843
Missive van Michiels aan Assistent-Resident Van der Ven inzake het certificaat
van ophouding van betaling. (Bescheiden 1910, blz. 144)
No 2747.
Padang, den 18 December 1843
Aan den Assistent Resident van Aijerbangies
Ik zend UWEdG. hiernevens een copij van het certificaat van ophouding van betaling
in dato 2 September 1843 door den controleur H. Diepenhorst aan den controleur E.
Douwes Dekker verleend, en geheel afwijkende van het voorschrift, gegeven bij
mijne missive van den 24 November 1840 No. 1737, hetwelk des te minder
verschoonbaar is, uit hoofde van de menigvuldige kortingen, waaraan het tractement
van den ambtenaar E. Douwes Dekker is onderworpen.
Ik verzoek UWEdG. om die fout te doen herstellen en mij een verbeterd certificaat
toe te schikken.
De Generaal Majoor titulair, Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van
Sumatra
Michiels.
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[18 december 1843
Missive van Michiels aan de Ass.-Res. van Padang inzake Dekkers
salaris]
* 18 december 1843
Missive van Michiels aan de Assistent-Resident van Padang inzake Dekkers salaris.
(Bescheiden 1910, blz. 145)
De Bruijn Prince tekent bij deze brief aan: ‘Het certificaat werd dus als non avenu
aangemerkt, omdat daarop ontbrak de vermelding van de gegevens betreffende
Dekker's finantiëele verplichtingen, die nota bene! op het goevernements bureau
bekend waren. De aangevoerde reden was blijkbaar gezocht; men was toch niet van
plan aan Dekker de hem toekomende bezoldiging uittebetalen; immers de
assistent-resident van Ajer-Bangies schreef in zijn missive van 15 September te voren
no. 302, dat hij meende aan Dekker geen certificaat te moeten uitreiken, niet alleen
omdat deze er niet om gevraagd had, maar ook omdat bij de overgave van de kas
aan zijn vervanger een tekort aan geld was ontdekt en hij zijn venduakceptatie met
's lands gelden had gediskonteerd.’
No 2748.
Padang, den 18 December 1843.
Aan den Assistent Resident te Padang.
Ik heb de eer het door UWEdG. bij missive 16 dezer No 1686 aan mij gezonden
certificaat van ophouding van betaling hierbij terug aan te bieden, onder opmerking
dat ik geene autorisatie van betaling daarop kan verleenen als zijnde niet ingerigt
overeenkomstig het voorgeschrevene bij mijne missive 24 November 1840 No 1737,
iets dat in het onderhavig geval wel degelijk noodig is, vermits de ambtenaar E.
Douwes Dekker moet contribueren:
1. voor burgerlijk pensioenen buitengewone contributie,
2. voor genoten voorschot te Batavia en
3. voor aanzuivering van particuliere schulden.
De Generaal Majoor titulair, Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van Sumatra
Michiels.
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[23 december 1843
Missive van Van der Ven aan Michiels inzake gelden]
* 23 december 1843
Missive van Assistent-Resident Van der Ven aan Michiels inzake gelden.
(Bescheiden 1910, blz. 216)
De begincijfers van de bijgevoegde aantoning zijn ontleend aan de aantoning van
15 september.
In de credit-kolom is n.b. vergeten het door Van der Ven zelf reeds op 8 december
vermelde bedrag van f 2125.64, dat te Natal ontvangen was van de kopers op Dekkers
vendutie dd. 31 augustus. De doorberekening van dit bedrag ten bate van Dekker
heeft eerst plaats gevonden na 12 april 1844, hoewel het reeds op 30 december 1843
door Michiels werd vermeld.
No: 469.
Aijer Bangies, 23 December 1843.
Aan den Generaal Majoor, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
Ik heb de eer UHEdG. te berigten, ook ten vervolge van mijn schrijven dd. 8
December ll. No: 454 dat het debet van Soetan Salim en den Toeanko Bezaar van
Natal ten behoeve van het vendudepartement aldaar, hetwelk door den Controleur
2e klasse Douwes Dekker, bij de overgave zijner kas in computatie was gebracht,
thans geheel is aangezuiverd en bij de boeken is ingenomen geworden.
Ik neem de vrijheid UHEdG. alsnu aan te bieden, eene rekening courant van het
saldo ten laste van den controleur voornoemd tot en met heden.
De Assistent Resident,
A. van der Ven.

Aantooning van het door den Controleur der 2e klasse E. Douwes Dekker
aan den lande verschuldigde, voor zoo ver dit tot dus ver is gebleken.
Debet
Zilver
Aan saldo der rekening 15 f 365.43
September ll.

Koper
f 5719.77

Aan onverantwoorde
zegelgeld gedurende het 1e
kwartaal 1843

101.40

Aan te min bevonden 3
koijangs 80 zout en 200
rijst, bij de overgave der
pakhuizen (Missive
Directeur der Producten en
civiele Magazijnen ddo. 14
October 1843 No.)

693.96

Aan te min ingenomen
gelden op wissel 3 Mei ll.

2106.-
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No. 9 ten behoeve van den
Geemploijeerde der
Factorij te Aijerbangies
_____

_____

f365.43
Credit
Zilver

f8621.13

Per in de maand September
1843 te Natal
verantwoorde zoutgelden

Koper
f 240.-

Per in het 3e kwartaal 1843
verantwoorde zegelgelden

101.40

Per in het 4e kwartaal 1843
verantwoorde vendugelden
bij de overgave der kas
door den Controleur E.
Douwes Dekker in
computatie gebragt

2070.-

Per saldo debet

f 365.43

6209.73

_____

_____

f 365.43

f8621.13

Aijer Bangies, 23 December 1843.
De Assistent Resident,
A. v.d. Ven.

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

362

[30 december 1843
Missive van Michiels aan de Fiskaal inzake gelden]
* 30 december 1843
Missive van Michiels aan Mr. J.G. Lange, Fiskaal bij de Raad van Justitie te
Padang, inzake vendu- en wisselgelden. (Bescheiden 1910, blz. 230)
No. 2828.
Eene bijlage.
Padang, den 30e December 1843.
Aan den Fiskaal bij den Raad van justitie te Padang.
Bij de op heden ontvangen missive van den Assistent resident van Aijer Bangies,
in dato 8 dezer no. 454, ontvang ik het berigt, dat van het bedrag der venduacceptatie
vermeld in mijne dispositie van den 10e October jl. no. 2253, bereids eene som van
f 2125.6 koper is ontvangen, terwijl er vooruitzigt bestaat dat ook het overig gedeelte
geheel zal binnen komen.
Daarentegen berigt mij die ambtenaar (hetwelk mij trouwens reeds uit de
rekeningen bekend was) dat er op den 3e Mei jl. sub no. 9 door den controleur Douwes
Dekker, aan de order van den geemploijeerden der nederlandsche handelmaatschappij
op de kas te Aijer Bangies is afgegeven een wissel groot f 8931.92 koper die ook ter
zijner tijd met betaling is gehonereerd.
Voor dezen wissel nu heeft de ambtenaar E. Douwes Dekker maar f 6825.92 koper
bij kas verantwoord dus f 2106. koper minder dan hij had behooren te doen.
Bij mijne dispositie van den 4 dezer No. 2651, is hij hiervoor ter verantwoording
geroepen, doch daar hij op mijn schrijven geen acht schijnt te slaan, zoo acht ik het
pligtmatig, UwEdG. onder toezending eener copij der missive van den assistent
resident ddo. 15 dezer No. 456, te verzoeken, om ook te dezer zake het regt en de
belangen van het land waartenemen en mij van den uitslag uwer pogingen zoo spoedig
mogelijk te dienen van berigt.
De Generaal Majoor titr. Civiel en Militair Gouverneur, ter westkust van Sumatra,
Michiels.

[30 december 1843
Missive van Michiels aan de G.-G. betreffende Dekker]
* 30 december 1843
Missive van Michiels aan de Gouverneur-Generaal betreffende Dekker. (Bescheiden
1910, blz. 231) Dat Dekker ‘door den fiscaal van den raad van Justitie te Padang
aangehouden’ was, is onwaar: Mi-
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chiels zelf had, onrechtmatig, op 2 oktober Dekker verplicht in Padang te blijven.
De Fiskaal zou tot zulk een daad trouwens evenmin bevoegd zijn geweest.
No. 2829.
Twee bijlagen.
Padang, den 30n December 1843.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië te Batavia.
Bij mijne missive van den 25n September jl. No. 2119, heb ik de eer gehad Uwe
Excellentie verslag te doen nopens de gehouden administratie te Natal door den
controleur der tweede klasse E. Douwes Dekker.
Na het inzenden dier stukken is het nog gebleken, dat die ambtenaar op den 3n
Mei ll. een wissel gequoteerd No. 9, op 's lands kas te Aijer Bangies heeft afgegeven,
ten behoeve van den geemploijeerde van de factorij der nederlandsche
handelmaatschappij groot f8931.92 kopergeld, terwijl daarvoor bij zijne rekening
slechts f6.825.92 koper is ingenomen; dus te min f2106.
De ambtenaar E. Douwes Dekker is tot dus verre door den fiscaal van den raad
van Justitie te Padang aangehouden, ter vereffening van de door hem met 's lands
gelden gedisconteerde venduacceptatie, en is zoodoende al sedert September buiten
betrekking en bezoldiging.
Ik heb vermeend ook de onderhavige zaak, die het kenmerk draagt van ontrouwe
administratie, in handen van den fiscaal te moeten geven, teneinde het gouvernement
zooveel mogelijk voor schade te dekken, en zulks te meer, omdat de betrokken
ambtenaar op mijne aanschrijving om zich op dit punt te verantwoorden, geen acht
heeft geslagen.
Onder aanbieding der missive van den assistent resident van Aijer Bangies, in dato
15 dezer No. 456, neem ik eerbiedig de vrijheid, omtrent den ambtenaar E. Douwes
Dekker de nadere beslissing van Uwe Excellentie te verzoeken.
De Generaal Majoor titr., Civiel en Militair Gouverneur, ter westkust van Sumatra,
Michiels.
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[1843-1844
Prozaschets van Dekker. Losse bladen uit het dagboek van een oud
man: Jongelingsdroomen]
* 1843-1844
Prozaschets van Eduard Douwes Dekker, gedeeltelijk te Natal, gedeeltelijk te
Padang ontstaan; door Mimi gepubliceerd naar een niet teruggevonden handschrift.
(Brieven I, blz. 71; Brieven WB I, blz. 42) In de brief van februari - mei 1851 heeft
Dekker zelf als datering opgegeven: Natal 1843 - Batavia 1845. De datum zoals die
nu op blz. 381 staat, komt alleen voor in Brieven WB I.
Ofschoon het de gang der ambtelijke zaken onderbreekt, kan dit proza toch om
z'n datering het best hier geplaatst worden, mede omdat het aldus laat zien waarmee
Dekkers geest zich bezig hield in de hachelijke omstandigheden waarin hij verkeerde.

Losse bladen uit het dagboek van een oud man
Jongelingsdroomen
(Het volgende is geschreven in Indie en schijnt te dagteekenen van 1810 of 1811.
Uit voorafgaande en kort daarop volgende aanteekeningen meen ik te moeten opmaken
dat de schrijver op dien tijd ca. 24 jaren oud was, en een betrekking bij het toenmalig
Indisch bestuur bekleedde.
De verzamelaar der losse bladen uit het D. v.e. oud man.)
...Voldoe ik aan mijne bestemming? Wat is mijne bestemming?
Hebben de droomen van grootheid die mijne kindsche jaren kenmerkten, gelogen?
Ben ik klein, nietig, verachtelijk als zij die zich menschen noemen? Zoo neen, ben
ik op mijne plaats daar waar vroeger een ander stond, waar na mij weder een ander
staan zal? Voegt mij niet een standpunt voor anderen onbereikbaar?
Als kind wilde ik heer van kinderen zijn, en ik moest het wezen. De vervulling
alleen van dien wensch konde beantwoorden aan de stoutheid waaruit die begeerte
derzelver oorsprong nam.
Als jongeling ben ik gelijk aan of minder dan anderen; wat zal ik, met de jaren
wegzinkende, als man onder mannen zijn? Of eischt men van mij dat ik den tragen
loop der gebeurtenissen volgende, zwoegende trap voor trap opklimme, en van
tijdruimte wacht, wat in één oogenblik de vrucht van een vasten
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wil en het genie wezen kan? God beware mij! Liever niet klimmen dan zóó, liever
met geestkracht de begeerte naar het allerhoogste onderdrukt, dan die begeerte
afhankelijk te maken van den breidel die de maatschappelijke instellingen onzer
dagen der individuele eerzucht in den mond leggen.
Wat ontbreekt mij om de trappen over te slaan en op eens het hoogste te grijpen?
Bonaparte is groot. Waardoor?
Bonaparte is krijgsman, diplomaat; hij heeft kennis van zaken en wat meer zegt
hij kent menschen. Bonaparte heeft een vasten wil; hij vond bij dat alles de
omstandigheden.
(Kantteekening in het handschrift: Dit althans is het gewone antwoord op de vraag;
waardoor werd Bonaparte groot? Ik geloof dit niet en keer de stelling geheel om.
Bonaparte was krijgsman, diplomaat etc. omdat hij groot was. Hij wilde de
eigenschappen die tot het wel slagen vereischt worden bezitten. Het willen van dat
doel toont de grootheid van den man aan, en diezelfde grootheid doet hem zich
gemakkelijk de daartoe benoodigde eigenschappen eigen maken. In dien er, om
Europa te hervormen en te beheerschen sterrekunde ware vereischt geworden, dan
zoude Bonaparte de eerste sterrekundige van zijn tijd geweest zijn.)
Laat zien wat ik bezit, wat ik mis. Ik bezit niets van dat alles.
Er was een tijd dat ook B. niets van dat alles bezat; de vraag is wanneer hij zich
het ontbrekende eigen maakte, òf: vóór dat de omstandigheden die hij naderhand
benuttigde geboren waren, òf naderhand, toen hij, de omstandigheden vindende,
begreep dat hij zóó moest zijn, om zóó te kunnen slagen?
Vóór dien tijd zekerlijk. Wij kunnen in het midden laten of hij de omstandigheden
voorzag en zich bij voorraad voor dezelve vormde, dan wel of hij door instinct
gedreven werd zich te volmaken; dit is zeker dat het spoedig te laat ware geweest.
Wee de vesting die begint zich in staat van verdediging te stellen als de vijand
nabij is. Wee het genie dat zich zijner bewust wordt, dan eerst als de omstandigheden
een genie vorderen. Het gaat verloren!
Hoe bewijst gij uwe stelling, Montesquieu, als gij zegt: ‘l'homme ne manque jamais
aux circonstances?’ Hoe weet gij zulks?
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Veelal bewaart de Geschiedenis alleen die omstandigheden waar zich de man heeft
opgedaan, maar wie maakt melding van de omstandigheden waarvan zij niet gewaagt
omdat er niemand was die eene gedachte, eene meening, een principe voorstond,
niemand die aan zulke omstandigheden een naam gaf.
Gij, Montesquieu, stelt zonder te bewijzen; ik gevoel dat ik bewijzen moet als ik
u aanrand.
De Israelieten verlieten Egypte, en Mozes ontbrak niet. De senaat te Rome
onderdrukte het volk: er stonden Gracchen op. Het nieuwe Rome was losbandig, en
vond Sixtus V van binnen, Luther, Calvijn etc. van buiten. Frankrijk was wetteloos,
en Napoleon herstelde de wet.
Gij ziet ik ben eerlijk, en som eenige punten op om uw gezegde schijnbaar te
staven; nu mijn antwoord.
Wanneer de omstandigheden die eenen Mozes, Gracchus, Sixtus, Luther of
Napoleon eischten, bestaan hadden, zonder dat aan die eischen ware voldaan
geworden, zouden die omstandigheden in het niet verzinken, en misschien nooit
genoemd zijn. Werden de Israelieten 50 jaren vóór Mozes niet insgelijks verdrukt?
Is er toen iemand opgestaan die hen uitleidde? Neen! Derhalve: vijftig jaren vóór
Mozes ontbrak er een man aan de omstandigheden.
Was Rome niet verdorven vóór Luther? Had niet Luther eenige leeftijden vroeger
de kerk moeten hervormen, indien hij zooveel vroeger bestaan had? Waar was toen
de voorstander der heilzame ketterij? Gij denkt aan Huss? Een bewijs te meer. Huss
toont aan dat er een Luther noodig was, derhalve q.e.d.
Wie zal durven loochenen dat het belang der menschheid gebiedend vorderde, dat
de spaansche inquisitie terug gedeinsd ware voor den ijzeren wil van een groot man?
Ware er zulk een man opgestaan dan zoude Montesquieu zeggen: ‘ziedaar, er
hebben gruwelen plaats, er wordt een sterke arm, een man vereischt om ze te stuiten,
en terstond, die arm, die man is er!’
Nu echter de geschiedenis niet van zulk een man melding maakt, vraag ik: waar
bleef hij?
Waarlijk, les hommes manquent quelquefois aux circonstances. Ik geloof echter
dat ze er zijn, even stellig als de Natuur voor elk
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gif een tegengif aanbiedt, voor elke plaag een behoedmiddel. Diezelfde Natuur die
het ijs daarstelt, doet het verwarmend vuur branden; dezelfde Natuur die het aardrijk
schroeit en blakert, geeft den mensch loof en frissche vruchten. Waarom zoude dan
ook niet aan het menschdom een sterke arm geschonken worden, waar het dreigt te
struikelen, en der maatschappij een pilaar waar ze in een stort? Maar, - de vrucht die
in het verborgen rijpt, en door niemand geplukt slechts rupsen voedt, en op die wijze
niet aan derzelver bestemming beantwoordt, - kan de Natuur het helpen dat ze door
insecten genoten wordt en niet door den mensch waarvoor zij bestemd was?
Kan de Natuur het helpen dat niet ieder die groot had moeten zijn, groot werd?
Dat niet elk genie de plaats in nam die het genie toekomt?
Wee het genie dat zich vormt als het reeds geopenbaard moest zijn! Het gaat
verloren; het bereikt deszelfs bestemming evenmin als de vrucht met de rupsen.
Nu is de vraag of de omstandigheden aan het genie kunnen ontbreken. Dit is
moeijelijker.
‘Een groot man gaat in het duister verloren wanneer de omstandigheden hem eenen
zijner waardigen werkkring weigeren.’ Dit is een algemeen gezegde en derhalve te
betwijfelen.
Ik heb zoo even gezegd: een genie gaat verloren wanneer het te laat zichzelven
bewust wordt en vormt. Dit is echter geheel iets anders, dan verloren te gaan uit
gebrek aan omstandigheden die de werking van een genie vereischen of toelaten.
Ik stem toe dat de omstandigheden er het hunne toe bijdragen om dat zelfbewustzijn
en de daaruit voortvloeijende vorming daar te stellen, en dat diensvolgens gebrek
aan die omstandigheden, het verloren gaan van een genie middelijk ten gevolge
hebben kan; maar nooit zal een genie wanneer het eens tot zelfbewustzijn gekomen
is, zich in den engen omvang van het gewoon menschelijk bestaan terugtrekken,
omdat het buiten dien kring niets te doen vond.
Een voorbeeld: Iemand door de natuur tot een groot man bestemd, ploegt het veld.
Kommer, voorspoed of wat het zij geeft hem het flaauwe bewustzijn dat hij meer
kan en moet zijn dan hij is.
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Waar zulk eene omstandigheid ontbreekt gaat het genie verloren.
Hij peinst; dit is de eerste stap.
Het bewustzijn van eigene kracht ontwaakt ten volle, en door die kracht vormt hij
zich. Het genie is dáár, het genie werkt. Hier kunnen de omstandigheden niet
ontbreken; het genie schept ze.
De omstandigheden die den man deden denken kon hij niet scheppen, omdat
daartoe die kracht vereischt werd welke hij eerst door het zelfbewustzijn dat uit zijn
denken voortvloeide, verkrijgen zou.
Dit te vorderen zoude zijn als of men zeide: smeed u een hamer, opdat gij daarmede
smeden leert.
De slotsom van een en ander is:
1o Er ontbreken nu en dan in zulke omstandigheden, zulke menschen.
2o Die menschen ontbreken niet omdat zij er niet zijn, maar omdat ze niet dáár
zijn.
(Dit ‘daar’ strekt zich uit tot plaats en tijd der omstandigheden, en tot het uiten inwendig standpunt van de persoon.
Kantteekening).
o De omstandigheden die het genie wekken, ontbreken nu en dan:
3
4o De omstandigheden waarin en waarmede het genie werken moet, ontbreken
nooit.

Wij hebben gesteld dat bij Bonaparte de kiem van uitwendige grootheid zich inwendig
ontwikkelde vóór de omstandigheden van die kiem de vrucht eischten, hetzij dat hij
die omstandigheden voorzag, hetzij die ontwikkeling instinctmatig geschiedde. In
dit laatste geval zegge men niet: ‘het was gelukkig dat naderhand de omstandigheden,
hem eenen die ontwikkeling waardigen werkkring aanboden, en derhalve
beantwoordden aan de hoogte waartoe hij a priori zich had opgevoerd’. Want juist
dit getuigt van die hoogte dat hij zich eenen werkkring schiep, waartoe (hoezeer het
anders schijnen moge) eigenlijk de omstandigheden geen aanleiding gaven.
De omstandigheden gaven hem slechts aanleiding om als Ro-
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bespierre Heer van Frankrijk te worden. Buiten Bonaparte waren er honderden die
daartoe in staat waren.
De omstandigheden leidden hem primitief niet tot het denkbeeld om Europa zijne
inzigten te doen eerbiedigen. Tot dit denkbeeld (even groot, grooter misschien dan
de uitvoering zelve) was een Napoleon noodig. Ieder tijdgenoot die op het uitwendig
standpunt van Bonaparte stond, dacht aan de mogelijkheid om zich ten koste van de
algemeene vrijheid te verheffen. Dat slechts Bonaparte dit uitvoerde maakte hem
niet groot.
Niemand echter dacht er aan dat uit de wettelooze wanorde van de fransche
Republiek, de maatschappelijke verpligtingen met volle kracht zouden te voorschijn
komen en geheel Europa op nieuw binden. De vrijheidsgeest die Lodewijk XVI
doodde was uitgeput, en verteerde zich zelven; Frankrijk vanwaar men gewoon was
bijna elke staatkundige beweging te zien uitgaan, was ten spot der volkeren geworden;
‘franschman’ was een scheldnaam als sans-culotte, een gruwel als Jacobijn. De
grondslagen van de Republiek waggelden in het bloed der Royalisten. Eene morele
verrotting had de plaats ingenomen der overspanning in de dagen van het
schrikbewind. Het woord vaderland was zinledig geworden. Wáár was het vaderland
van den franschman vóór het Consulaat? Op het graf van den vermoorden koning?
In de schuilplaatsen van de gevlugte Bourbons? In de raadzaal van de Directoire?
Of was misschien de guillotine het verzamelingspunt waarom zich de kinderen van
Frankrijk schaarden?
Er was geen vaderland!
Europa zuchtte als altoos onder het ijzeren net der hoven, waarvan elke koning
eene verbindende schakel was. Elke poging om dat drukkend weefsel afteschudden,
deed de schalmen zwaarder op de volkeren rusten; nergens eene opening! Niet alleen
verpletterde de nedervallende keten de stoutmoedige hand die zich uitstrekte om
dezelve te verbreken, ook elders kromde zich de nek te dieper, naarmate ginds een
enkel hoofd vruchteloos had getracht zich opterigten. Het schudden eener schakel
weergalmde heinde en ver; elk vorst achtte zich gekrenkt door den hoon zijnen gebuur
aangedaan, en nog weerklonken de jubeltoonen, nog brandden hier en ginder de
vreugdevuren waarmede een onbedachtzaam volk de huwelijksvereeniging zijner
vorstelijke
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spruiten met naburige hoven gevierd had, toen reeds de geesselslagen van die naburen
het nadrukkelijk onder het oog bragten, dat men zich met den vorst niet met het volk
had verbonden.
(kantteekening: Holland in 1787.)
Slechts Frankrijk was den band ontworsteld, doch dáár had de vrijheidszucht voor
de allerjammerlijkste afmatting plaats gemaakt.
Kon de scheuring van het ketenenweefsel waaronder geheel Europa zuchtte, onder
zulke omstandigheden eenen aanvang nemen?
Ieder riep: neen! Of liever, niemand legde zich zelven die vraag voor; niemand
besefte slechts van verre die mogelijkheid, niemand... dan Bonaparte alleen!
Dáárom is Napoleon groot! Niet bij Marengo, niet bij Jena, Austerlitz, Wagram,
Friedland is hij groot geworden. Wil een schilder een toonbeeld daarstellen van
hetgeen een mensch als Napoleon vermag... laat hij zich wachten den krijgsman met
zwaard en rusting te schetsen. Zóó groot was elk soldaat van de ‘oude garde’.
Neen, hij stelle den jongeling voor, op den oogenblik toen hij peinzend de toekomst
inzag; of liever toen hij peinsde op de mogelijkheid om die toekomst te vormen, te
scheppen.
Bewondert gij Napoleon om zijne krijgskunst? Misschien ordenden sommige
sous-lieutenants hunne pelotons beter dan hij zijne legers.
Om zijne dapperheid? Was bij dapperder dan de braven die hem vergezelden?
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 groot zijn ook
dan wanneer de toekomst daaraan niet hadde beantwoord. Velen deelen in den roem
zijner daden, dat denkbeeld echter behoorde hem alleen!
Ik zeide dat mij alles ontbrak waardoor Napoleon groot werd... Het later gezegde
toont aan dat de bedoeling hiervan is, dat ik mij nog niets heb eigen gemaakt dat
dienstbaar kan zijn aan de
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begeerte om groot te wezen, maar dat die begeerte zelve de eerste stap tot grootheid
is.
Ik zit met het hoofd in de hand en peins...
Wanneer ik ooit voor het oog van de wereld schitteren zal, men danke het dit
oogenblik!
En nu vraag ik op nieuw: wat is mijne bestemming? Voldoe ik aan mijne
bestemming?
Gesteld eens de Natuur hadde mij tot een groot man bestemd; laat ons onderzoeken
of ik op weg ben om aan die bestemming te beantwoorden; laat ons onderzoeken op
welke hoogte ik sta. ‘Eenige omstandigheden doen den man peinzen, hij geraakt tot
zelfbewustzijn. Dit is de eerste stap.’
Ik heb gepeinsd. Ik zelf weet niet of het de omstandigheden waren, die mij tot
denken aanspoorden, dan wel of ik dacht uit natuur, zooals men ademhaalt.
Ben ik tot bewustzijn van hoogere waarde gekomen?
Van waar anders dat knellen van den gewonen maatschappelijken dwang, die
anderen niet knelt. Wanneer een kleedingstuk dat alle anderen past mij benaauwt,
en in mijne bewegingen hindert... is dat geen bewijs dat mijn ligchaam grooter omvang
heeft dan het hunne? Wanneer mijn geest met moeite of in 't geheel niet buigt, waar
die van anderen zich kromt, is dat niet een bewijs dat die geest sterker, forscher,
minder tot krommen geschikt is dan de hunne? En was dit niet immer zoo? Ik was
als kind onbuigzaam en fier, als jongeling ben ik, hoewel tot nog toe doelloos, even
zoo.
Ben ik dus als anderen? Neen.
Ben ik meer? Ben ik minder?
Ik veracht het doel waarnaar zij streven, het schijnt mij nietig. Ik veracht de rampen
waarvoor zij sidderen. Hunne angsten, hunne smart... ik lach er mede. De hoogte
waartoe zij deze of gene handeling welke mij klein toeschijnt verheffen, doet mij
met geringachting op hen nederzien.
Ik gevoel dus dat ik meer ben dan anderen. Het zelfbewustzijn is dáár. Het doel
en de omstandigheden ontbreken.
Wanneer mijn gevoel mij niet bedriegt moet ik scheppen, doel en omstandigheden
tevens.
Het scheppen van een groot doel eischt meer dan het bereiken
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van het oogmerk. Wie tot het eerste in staat is, zal in het andere niet falen. Wanneer
ik in het eerste slaag, zal ik met zelfvertrouwen recht op het doel aangaan, overtuigd
dat ik die het schiep het kan bereiken. Het komt er nu maar op aan dat doel juist te
bepalen en te zeggen, dáár wil ik heen!
Wie of wat belet mij naar een kroon te streven? De begeerte alleen verdiende een
kroon, en zou ze mij niet ten deel vallen indien ik stout alle hindernissen minachtende,
alle middelen aangrijpende, mij verhief boven wantrouwen op mij zelven, boven
vrees, twijfel en kleinmoedigheid? Indien ik koen de oogen sloot voor de afgronden
die links en regts zich openen, om ze slechts op de toekomst te vestigen, en tevens
mij niet bekreunende om het oordeel der menschen die mij omgeven, zij die niet
verder zien dan heden, mij op de Toekomst beriep die mij regtvaardigen zal? Wat
zoude ik minder bejagen dan dat?
Ik had eenmaal een levensdoel van geheel anderen (zal ik zeggen: verhevener?)
aard.
Ik beminde een meisje en verloor haar.
Wat anders dan een kroon kan mij eenigzins schadeloos stellen? Welaan dan, het
zij zoo!
(Kantteekening: men denke echter niet dat dit doel alleen mij voor den geest trad
toen ik koos. Lang weifelde ik tusschen Diogenes en Alexander, tusschen Rousseau
en Napoleon, tusschen het verhevene en het verheven-schijnende.
Ik heb het laatste gekozen, uit zwakheid, uit ijdelheid, misschien uit wraakzucht!)
Verhard u mijn hart en omgord u met het ijzeren harnas der onverschilligheid!
Stik in uw bloed, maar laat geen droppel getuigen dat men u wondde! Wees sterk
mijn brein, en duizel niet! Bevat alles, behoud alles, doorzie alles en oordeel immer
juist. Dat nooit iemand bemerke dat gij falen kunt. Bedek elke fout met de vonken
van schitterenden geest. Zeg niet, dit of dat kan niet... het moet geschieden! Gij moet
de onmogelijkheid zelve kunnen oplossen en te niete doen.
Zoo moet eens Napoleon tot hoofd en hart gesproken hebben. Toen was hij groot,
toen werd hij gekroond met de kroon van Goddelijke kracht, waarlijk anders dan
later met het gouden hoofddeksel van Pius VII, schooner, heiliger.
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Ik moet beginnen met eene misdaad... met iets wat anderen eene misdaad schijnen
zal... het zij zoo!... Ik moet jaren van slavernij verduren; ik, geboren om te heerschen,
moet beginnen met te gehoorzamen... het zij zoo!
Wees sterk, mijn hoofd; en gij mijn hart klop niet zoo onrustig. Gewen u bedaard
te blijven in den storm. Het zal noodig wezen. En nu, fier begonnen, wat toch
geschieden moet!
Ik begin met...
(Aanmerking van den Verzamelaar.
Ik geloof geene verschooning te moeten vragen voor de afbreking van hetgeen er
in mijn handschrift van het dagboek op deze woorden volgt. Het zoude misbruik van
des ouden mans goedheid gemaakt zijn, ook die aanteekeningen medetedeelen, die
uit den aard der zake behooren geheim te blijven. Ik heb, toen ik het dagboek ontving
bescheidenheid beloofd, en wilde gaarne woord houden.)
Vervolg.
...kan ik anders? Ik wil krijgsman worden, ik wil wetenschappelijke kennis van
omvang bezitten; ik wil menschen kennen en kunnen beoordeelen zonder mistasting;
ik moet leeren niets te doen, niets te zeggen, niets te denken wat niet tot het doel
leidt; noch ter linker noch ter regterzijde afwijken; kommer moet mij niet afschrikken,
en weelde niet binden; ik moet moed bezitten, - niet razenden dolzinnigen moed maar bedaarde koele verachting van gevaar; ik moet mij gewennen niets wat ik wil
niet te kunnen, en tevens niets te willen wat niet doelmatig is. Teeder gevoel van
hart en geweten moet onderdrukt (niet vernietigd) worden, ik moet wreed, hardvochtig
zijn uit beginsel, en mijne wreedheid zal deugd wezen; ik moet misdadig wezen en
toch zullen mijne misdaden heilige opofferingen zijn.
Is het niet een schoon doel een volk gelukkig te maken, - wat zeg ik - een gelukkig
volk te scheppen? Wie deed dat vóór mij?
Men overwon, men organiseerde. Ik wil eene maatschappij uit het niet tot aanzijn
roepen; ik wil de geteisterde stiefkinderen van het verouderd Europa tot één huisgezin
verzamelen, mij aan het hoofd daarvan stellen, en misschien uit den schuilhoek der
ballingen de onnatuurlijke moeder die hare kinderen verstiet, doen sidderen. Is dat
doel niet groot, verheven? Zouden
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op hem die het vormde de gewone regelen van eer en deugd toepasselijk zijn? Bindt
men den leeuw met den band die de hinde weerhoudt?
Lamartine, de gemoedelijke godvruchtige Lamartine zegt het: ‘Pour des héros et
nous, il est des poids divers!’
En als hij die in stille afzondering, in dichterlijke opwekking de wereld aanschouwt;
hij die zich niet onder de ‘héros’ rekent doch nederig zijne eigene persoon onder het
collectief ‘nous’ schaart, reeds de waarheid inziet van het gevoelen dat niet allen
naar denzelfden maatstaf zullen geoordeeld worden, moet ik dan twijfelen, ik?
(Aanmerking van den verzamelaar.
Ik moet bekennen de aanhaling der woorden van Lamartine niet te begrijpen. Het
is een anachronisme. Hoe komt vader Anton in 1811 aan verzen van Lamartine? Ik
zoude op het voetspoor van zoovele bijbeluitleggers kunnen zeggen: die woorden
zijn door eene andere hand daar later bijgevoegd, - het is eene aanteekening van
vertalers...
Zoover ik kan nagaan is het Dagboek nimmer in andere handen geweest en stellig
niet vertaald maar in oorspronkelijk hollandsch geschreven. De eenige verandering
die ik bij de overname der losse bladen mij veroorloofd heb, is dat ik de spelling van
den ouden man, die hier en daar naar de tijden van de Bataafsche Republiek riekt,
op eene tant soit peu siegenbeeksche leest geschoeid heb. Wat eene bijvoeging van
des schrijvers eigene hand aangaat, de schrijver zoude een groot gedeelte van zijne
aanteekeningen ten vure gedoemd hebben, indien hij in latere jaren dezelve had
nagelezen. In allen gevalle zoude hij de jongelingsdroomen van 1811 liever geheel
vernietigd, dan nog door later bijschrift getuigd hebben dat hij nog altijd
voortdroomde.
(Wat ik u bidden mag, gij die Dagboeken schrijft, lees ze nooit na. Het is immers
niet aangenaam bij voortduring heden de overtuiging op te doen dat gij gisteren gek
waart.)
Ik kan dus de aanhaling uit Lamartine niet verklaren; ik ben bereid om die stuitende
anachronisme het geheele dagboek te verwerpen, zoodra gij de Aenaeide verwerpt
van Virgilius, die Dido met Aenaeas, en de Numa Pompilius van Florian die Numa
met Zoroaster te zamen brengt.)
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Vervolg.
...Ik twijfel niet! Ik verklaar mij vrij van de banden der maatschappelijke
instellingen; ik zal misdadig worden, maar misdaad houdt bij mij op misdaad te
wezen. Mijne misdaad spruit uit overtuiging, uit beginselen voort. Zijn die onzuiver
en is mijne overtuiging valsch, dan is misdaad op zijn hoogst... dwaling!
(Drie en dertig jaren later! verzamelaar der losse bladen.)
Beekhoven 11 Junij 1843. Eindelijk is de dag om, en ik kan in vrede mijne pijp
op mijne kamer rooken. Onze kleine Mathilde was jarig, en dat gaf eene drokte, een
gejoel... het is voor een oud man niet om uittehouden. Ik heb er mijnen middagslaap
bij inschoten omdat Frits volstrekt meende dat ik op Mathilde's verjaardag presbaar
was om het contingent van zijn bok-stavast spel voltallig te maken. ‘Als ik dan toch
moet, zei ik, het is wel, mits gij mij van springen vrij laat.’ Als eene bijzondere gunst
werd mij dit toegestaan. De kabouters sprongen op mij om en lieten mij raden naar
de horens. Raadde ik niet dan bleef ik bok, raadde ik, dan bleef ik ook Bok. En dat
een oud man, die lang in Indië was, die ter nauwernood gelijk staat met een zeventiger
in Holland!
Aanstaande Donderdag is het weer feest; ik denk dien dag eens naar stad te gaan.
De kleinen zijn lief en aanvallig maar het is lastig op den duur; daar moet order op
gesteld worden. Zij kunnen geen begrip hebben van de behoefte aan rust die mij
hunne levendigheid ondragelijk maakt.
Mathilde wilde mij, ouden man, het bloemkransje dat Jansje haar heden morgen
gaf, op het hoofd zetten. Ik liet haar begaan, maar het hinderde mij. Een bloemkrans
op grijze haren!
Frits wil mij naar stad zenden om tollen en knikkers. Waar laat de schalk zoo
spoedig zijn speelgoed? Ik zal er Donderdag toch aan denken... áls ik ga, want het
is nog niet zeker.
Naar stad! - Zij weten niet wat dat ‘naar stad’ voor mij inheeft. Ik moet mijne
Indische kabaai voor een rok verwisselen, die mij, schoon ik hoe langer hoe magerder
word, toch altijd te naauw blijft. Die duivelsche kleermaker! Hij weet immers dat ik
een oud man ben, en geen jonge hekspringer die de dandy uithangt. Ik behoef immers
niemand te behagen. Ik heb mijn tijd gehad.
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Laat ik niet vergeten dat Tante Koosje mij verzocht heeft, schoenen en reukzeep
medetebrengen... áls ik ga, namelijk. Ik zie er tegen op; de weg zal weder vol stof
zijn, of als het geregend heeft, modder. Ik zou kunnen rijden, het is waar, maar dan
erger ik mij weder over den slechten staat van ons chaisje; het rammelt als de Turksche
schellen van Diepo Negoro's Barissan; en dan de verw! Ik betaal er toch f23 voor
aan den verlakker en het is schande zooals het ding er uitziet, vol blâren, rimpels en
witte strepen. De tol-ontvanger aan de postbrug vraagde mij laatst ‘of de schilder
daar marmer mee gemeend had?’ Insolente kerel! Neen, ik loop liever.
Ik zal Frits medenemen... als hij wil, namelijk, want de guit weet dat er Donderdag
pannekoeken verstrekt worden, en zal dus liever te huis blijven. De jongen heeft juist
geen ongelijk dat hij pannekoeken met suiker en kaneel liever heeft dan het gerammel
van grootvader.
Waarom toch noemen mij de kinderen grootvader, mij, hunnen oudöom? Het
klinkt als eene bespotting? ik wil het niet meer hooren.
Grootvader! Ik, die nooit Vader was!
Ik zal Frits morgen eens onder handen nemen, en den jongen afleeren mij telkens
mijn dor leven als een schimp voor de voeten te gooijen.
Is het misschien een streek van Tante Koosje? Zoude zij het de kinderen geleerd
hebben mij Grootvader te noemen? Zij zit hoog, hoog op het strand; is het welligt
de wraakoefening eener oude vrijster? Wil het misschien zeggen: ‘Waart gij gehuwd,
er was van mijne soort eene minder!’
Tante Koosje, het is immers mijne schuld niet. Waarlijk, ik herinner mij eenmaal
te hebben willen huwen. Ik herinner mij - (begrijpen kan ik het niet meer - gij zoudt
het kunnen nalezen, dáar in mijn dagboek -) ik herinner mij eens te hebben liefgehad.
Grootvader! Indien ik grootvader ware, zouden dus mijne kleinkinderen ook de Hare
zijn!
O, God! Neen, het is geene herinnering alleen. Ik begrijp het nog, ik gevoel het
nog hoe ik eenmaal beminde!
Kinderen, noemt mij niet langer Grootvader, het doet mij zeer!
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Ik zal dus Donderdag maar alleen gaan; van huis moet ik; doch... indien ik eens naar
Slootwijk visschen ging? Ik zou morgen onzen Frits, als hij wil, eens naar Veldzigt
kunnen zenden om verlof te vragen aan Mr. Siegholtz. Ik moet den man in zijne
waardigheid erkennen, hij heeft nu eens de visscherij. Hij weigert het nooit, maar ik
vind het toch onaangenaam dien parvenu ex-broodbakker om verlof tot visschen te
moeten vragen, te meer daar Frits zegt dat hij de laatste keer eenvoudig ‘Ja’ zeide
en den knaap niet eens verzocht de complimenten te doen. Wat verbeeldt die man
zich wel!
Ik doe het niet. Ik schep er toch geen genoegen in sedert Tante Koosje gezegd
heeft dat de paling die ik te huis bragt altijd gronderig smaakte.
Zij leggen het er allen op toe om mij ouden man te plagen, met hunne
bloemkransjes, verjaardagen, chaisverlaksel en gronderige paling!
Maar waar zal ik dan toch Donderdag heen gaan? Te huis blijven kan ik niet. Het
zal weer een leven als een oordeel wezen. Frits wil chinesche schimmen vertoonen,
en ik voorzie dat hij mij ouder gewoonte de poppen zal laten vasthouden. Dan is het:
‘Nu, Grootvader, hier is Alexander, daar zijn generaal, zóó, houd vast! Ik houd
het leger, als ik U nu aanstoot moet de generaal den arm oplichten en aan zijne knevels
trekken, zooals die luitenant laatst, en dan... wacht nog niet...’
‘Wat zoekt ge, Frits?’
‘Het paard... Mathilde, waar is het paard? Spoedig, het paard!’ Het paard is
gewoonlijk zoek. Mathilde heeft zakjes in de voorschoot van haar pop moeten maken
en het paard van Alexander heeft voor patroon gediend.
‘Dat is verdrietig, zegt Frits; Mathilde ik verbied u voortaan mijne chinesche
schimmen aan te raken. Nu, als het u blieft, Grootvader, daar is een ander paard...’
‘Maar Frits, - dat is geen paard...’
‘Dat komt er niet op aan; zóó,.. een beetje regts... wat hooger... zóó...’
Frits heeft weer gelijk... Even goed als hij mij heden morgen voor bok liet doorgaan,
kan hij voor het paard van den grooten
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Alexander een beer of een ezel in de plaats stellen. De jongen is consequent!
‘Als ik u nu aanstoot... wacht, daar moet een boom staan. Dáár... met de pink
vasthouden... houd den generaal met die vinger, en Alexander zóó... Als ik u nu
aanstoot, Grootvader, moet de boom schudden, alsof het hard waait, dat maakt
natuurlijk... de generaal ligt den arm op en Alexander schiet een geweer af; het paard
moet schrikken van den slag en steigeren...’ Het spel neemt een aanvang.
Frits laat Alexander iets zeggen.
‘Nu... Grootvader...?’
‘Wat is er?’
‘Spreken, spoedig!’
‘Wie, de beer, de boom, of de generaal?’
‘Ach, de generaal!’
Ik zeg iets voor den generaal.
‘Goed! - Nu Alexander. Spoedig. Grootvader!’
Met één stoot Frits mij aan. Mathilde zegt dat de generaal te laag staat, dat hij tot
aan zijne knieën in den grond schijnt te zitten. - Ik wil den generaal uit de modder
helpen, hem de heldhaftige manoeuvre aan zijne knevels laten uitvoeren, - ik wil
Alexander doen schieten, den boom schudden, en het paard hollen laten, en - het is
immers te veel gevergd van de verstijfde vingeren van een oud man - de boom valt,
Alexander valt, de generaal valt en de beer valt.
Frits wordt toornig, en verklaart mij onbekwaam voor de dienst van zijn theater.
Ik loop naar mijne kamer en zucht: ach wat is een oud man toch een ongelukkig
schepsel.
Neen, neen Frits, gij krijgt mij niet weer aan uwe chinesche schimmen! Ten minste
aanstaanden Donderdag niet... Maar waar zal ik in 's Duivels naam toch heengaan?
Frits en Mathilde zijn lieve kinderen. Louisje ook. Maar die drokte, dat leven, dat
gejoel, die verjaardagen...! Ach, wat is toch een oud man.
Tante Koosje zegt dat er den vorigen nacht weder dieven in den kersebogaard
geweest zijn. De menschen laten mij nergens rust. Had men slechts kersen gestolen
het ware niets geweest, maar vanwaar die onbegrijpelijke kwaadaardigheid om
boompjes
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wier opkweeking mij moeite en zorg gekost had, en waaraan ik derhalve zoo gehecht
was, uit den grond te rukken en te vernielen?
Het verdriet mij hier. Waarlijk indien ik niet tegen de moeite van het verhuizen
opzag liet ik mijn neef met de kinderen alleen wonen, en betrok een paar kamertjes
in de stad. - Dáár ten minste zoude ik geen poppen behoeven vast te houden, ik was
eens vooral bevrijd van de schimpschoten van Tante Koosje, ik kwam niet in
verzoeking om Mr. Siegholtz verlof tot visschen te vragen, en ik kon slapen, rooken,
wandelen naar het mij lustte. Dáár zoude men mij in vrede aan vroegeren tijd laten
denken. Maar hoe zoude ik daar de ochtenstonden slijten die ik hier zoo genoegelijk
doorbreng op het steigertje aan de vaart? Ik geloof gaarne (zooals Tante Koosje zegt)
dat de ouderdom medebrengt dat men zich eenige kleine verdrietelijkheden te veel
aantrekt, maar tevens schijnt het waar te zijn dat oude menschen in kleine genoegens
een waar genot kunnen scheppen. Als alles mij op Beekhoven tegenstond, dan nog
zoude dat steigertje mij hier houden; en bovendien... Frits, Mathilde, en de kleine
Louise... Neen, neen, ik blijf op Beekhoven.
Maar Donderdag moet ik van huis.
(Het volgende is van den Verzamelaar der ‘losse bladen’.) Uit aanteekeningen van
eenige dagen later blijkt dat vader Anton op den langgevreesden Donderdag niet
naar stad ging, omdat Frits het volstrekt niet wilde toestaan.
Grootvader was weder in genade bij het chinesche schouwtooneel aangenomen,
en haalde zich, als immer, de hooge ontevredenheid van het knaapje op den hals
wegens de stijfheid zijner vingeren die geene zes voorwerpen tegelijk konden
vasthouden en behoorlijk doen bewegen. De geheele dag schijnt verdrietelijkheden
te hebben opgeleverd. Grootvader was gedurende den schemeravond in slaap gevallen,
en had verzuimd de pannekoeken tegen de snoeplust van Mathilde's katje te
beschermen, en zulks in weerwil der stellige bevelen van Frits die in het vertrouwen
op Grootvaders waakzaamheid was uitgegaan om namens Mama de kinderen van
den Ontvanger op kindervisite te noodigen. - Tante Koosje had met Grootvader
gedisputeerd over
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de predestinatie. Grootvader noemde hare stellingen turksch - zij sprak van
heidendom, ongeloof, ja zelfs van remonstratisme!
Jansje de meid had Grootvaders ontbijtkop gebroken, waarop hij zoo bijzonder
gesteld was om het portret van den Hertog van Reichstadt. De tuinman had, volgens
Frits, in een gesprek met een der werklieden, veelbeteekenend op zijn voorhoofd
gewezen omdat Grootvader had gezegd, dat het ‘lekker’ weer was, en gevraagd had
of er geene ‘witte mieren’ in het tuinhuis waren. Jufvrouw Bosman, de nieuwspost
uit de buurt (Grootvader noemde haar Iris, hetgeen zij kwalijk had genomen, omdat
men haar, zooals zij zeide met een boek vergeleek waarmede Dominé niet veel op
had) vertelde uit wraak, van de Ontvangers-vrouw vernomen te hebben dat Dominé
zich had uitgelaten dat Grootvader een slechten dood zou hebben omdat hij eenige
keeren vóór het nagebed de kerk had verlaten, en verfoeijelijke begrippen had over
de erfzonde; voorts dat in Indië alle Europeanen goddeloos en losbandig waren. ‘Zie
hem maar aan, had Dominé gezegd, wat ziet hij geel! Van Baak, de herbergier, is
acht jaar ouder en ziet er uit als melk en bloed.’ De kleine Louise had stuipjes gehad,
en Grootvader die beweerde dat het van de tandjes kwam, was door de baker uit het
veld geslagen, die hem vraagde ‘of dan in Indië de kinderen van drie weken reeds
tandjes kregen?’
Kortom het was een verdrietige dag. De laatste woorden der aanteekeningen van
het dagboek zijn weder: ‘Lieve hemel, wat is toch een oud man. Was ik maar naar
de stad gegaan!’
De verzamelaar der ‘losse bladen’ uit het dagboek van een oud man, wenschte zich
gaarne vrij te pleiten van de beschuldiging die tegen hem kan worden ingebragt alsof
hij namelijk den schrijver der aanteekeningen in een belagchelijk daglicht wilde
voorstellen. Het kan sommige toeschijnen dat ik de korte schetsen van hetgeen de
schrijver eens als jongeling en vervolgens als grijsaard dacht en wenschte juist daarom
onmiddellijk op elkander doe volgen, om het contrast des te sterker te doen uitkomen,
en den lezer de toepassing van het ‘parturiunt montes enz.’ gemakkelijk te maken
en als het ware in den mond te leggen. Het kan schijnen alsof ik den ouden man wilde
bespotten, die veel
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wilde doen en niets deed, - die in zijne jeugd zich vleugels droomde om in latere
jaren als anderen langs den grond te kruipen, - die eens eene kroon bejaagde, en later,
geplaagd door de luimen van een kleinen knaap, chinesche schimmen vertoonde die eenmaal na redenering meende te kunnen zeggen ‘ik ben meer dan anderen!’ en
op zekeren Donderdag niet naar stad ging, omdat Frits het niet wilde toestaan...
Spot als gij wilt... maar niet met mijn dagboekschrijver. Spot met uw geslacht,
spot met de menschen, spot met u zelven! De droomen van vader Anton's 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 geweest zijt, die
verklaring zou tegen u getuigen! Gij zoudt u zelven met den koopman gelijk stellen
die na voorspoedige handel zich daarop beroept dat hij zich nooit liet misleiden.
Bedenkt dat even als het waar is dat slechts domme menschen bij voortduring de
speelbal van bedrog zijn, evenzeer zij die zich nooit laten bedriegen al zeer ervaren
moeten wezen in de wijze waarop men bedriegt. Meisjes van twijfelachtige onschuld
zijn slimmer (sit venia verbo, ik meen slimmer en zeg het dus; niet verstandiger, niet
wijzer, niet beter) dan de arme kinderen die onverhoeds slagtoffers worden der driften
van hunnen leeftijd.
Zulk eene slimheid nu, gij zoudt u toch niet gaarne daarop willen verhoovaardigen,
niet waar? Gij hebt u als vader Anton in zijne jeugd luchtkasteelen gebouwd, gij zijt
hooggevoelend, verwaand geweest als hij, niet waar? Gij zijt als hij bedrogen
geworden?
Bespot mijn' goeden dagboekschrijver niet!
Anders zoude ik moeten zeggen dat ik de Losse Bladen verzameld had voor lezers,
die minder slim waren dan gij.
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[4 januari 1844
De deurwaarder krijgt opdracht inzake de wissel van 3 mei 1843]
* 4 januari 1844
Mr. J.G. Lange, fiskaal bij de Raad van Justitie te Padang, geeft de deurwaarder
opdracht, Dekker aan te manen om binnen acht dagen te voldoen de som van f2106.
- betreffende de wissel van 3 mei 1843.
‘En indien genoemde persoon niet binnen den gestelden termijn mogt hebben voldaan,
renoveer denzelfden dan daartoe met te kennen gave, dat, bij gebreke van hieraan te
voldoen, onmiddelijk tegen hem bij parate executie zal worden voortgeprocedeerd.’
(Bescheiden 1910, blz. 241)

[6 januari 1844
Verslag van de deurwaarder aan de Fiskaal]
* 6 januari 1844
Verslag van deurwaarder Grünholtz aan de Fiskaal Mr. J.G. Lange. (Bescheiden
1910, blz. 241)
Op heden den Zesden Januarij des Jaars 1800 Vier en Veertig heb ik ondergeteekende
wd. Deurwaarder en gezworen Exploiteur bij den Raad van Justitie te Padang mij
begeven tot den Persoon van E. Douwes Dekker, Controleur 2e klasse, thans te
Padang aanwezig, en hem onder afgifte van copij summatie aangemaand, om binnen
den tijd van acht dagen aan deszelfs inhoud te voldoen onder kennisgave, dat bij
gebreke van dien eene onmiddellijke renovatie moet volgen;
hebbende mij hierop geantwoord van te zullen trachten om binnen den gestelden
tijd aan bovengemelde summatie te voldoen. Hetgeen ik relateer, mij te zijn
wedervaren.
De Deurwaarder en gezworen Exploiteur voornoemd,
Grünholtz.

[6 januari 1844
Missive van Dekker aan Michiels inzake de wissel van 3 mei 1843]
* 6 januari 1844
Missive van Dekker aan Michiels inzake de wissel van 3 mei 1843. (Bescheiden
1910, blz. 234) Het woord ‘niet’, tussen vierkante haken geplaatst, komt bij De Bruijn
Prince niet voor.
Padang, 6 Januarij 1844.
Aan den Generaal Majoor Gouverneur van Sumatra's Westkust.
Ik neem beleefdelijk de vrijheid UHEdG. ter kennisse te brengen dat ik op heden
namens den fiscaal bij den Raad van Justitie alhier ben gedagvaard geworden tot de
betaling eener som van
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f 2106. koper, voor, tijdens mijne administratie te Natal te min in ontvangst genomen
voor eenen afgegeven wisselbrief ad f8931.92 koper.
Ik moet volmondig bekennen de zaak in kwestie niet ten mijnen voordeele te
kunnen ophelderen; het komt mij immer onbegrijpelijk voor, hoe zulk een abuis aan
de voorloopige verificateurs te Aijer Bangies [niet] zoude zijn in het oog gevallen,
en ik hoop dat deze of gene onvoorziene omstandigheid in den vervolge de zaak tot
klaarheid brengen zal.
Voorloopig vergenoeg ik mij met de mededeeling dat particuliere omstandigheden
van ernstigen aard het mij onmogelijk maken, mij de bijzonderheden die de afgave
van den wissel hebben vergezeld, te herinneren.
In afwachting van eene eventuele justificatie, verzoek ik de ten mijne laste loopende
f 2106, koper, te mogen voldoen door eene passende inhouding op mijne inkomsten,
daar de parate executie, waarvan in de ontvangene dagvaarding wordt melding
gemaakt, aangezien ik volstrekt niets bezit, van geen effect zijn zoude. Ik neem de
vrijheid mij uithoofde van den drang der omstandigheden voor een eenigzins spoedig
antwoord aan te bevelen.
De Controleur der 2e klasse,
Dekker.

[8 januari 1844
Besluit van Michiels om Dekker te schorsen]
* 8 januari 1844
Besluit van Michiels om Dekker te schorsen, hetgeen inhield directe ophouding
van zijn traktement, dat hem overigens ook over de maanden september, oktober,
november en december, ten onrechte, niet was uitbetaald. (Bescheiden 1910, blz.
235) a : amsterdams pond.
No 27
Padang, 8 Januarij 1844.
De Generaal Majoor titulair.
Gelezen hebbende de missive van den Assistent Resident van Aijerbangies in dato
15 December No 456, houdende berigt dat hij andermaal een misslag in de
administratie van den controleur der 2e klasse E. Douwes Dekker ontdekt heeft,
welligt grover en misdadiger, dan alle zijne overige fouten te zamen genomen, hierop
nederkomende, dat hij zich niet ontzien heeft om op den 3 Mei jl. een wissel
gequoteerd no 9, op 's lands kas te Aijerbangies, afgegeven ten behoeve van den
geemploijeerden van de
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factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij, groot f8931.92 koper geld, terwijl
daarvoor bij zijne rekening slechts f6825.92 koper is ingenomen en verantwoord,
waardoor mitsdien 's lands kas met f2106, is benadeeld geworden;
dat de som van f8931.92 koper door den geeemploijeerde van de factorij voornoemd
op de volgende wijze is gestort geworden als:
a. met het bedrag van eene venduacceptatie ten faveure f6825.92
der factorij en ten laste van den vendumeester, tevens
kashouder te Natal
b. aan contanten uit den boedel van Soetan Salim ten
behoeve der factorij betaald

1056.-

c. Nog aan contanten en kleine verrekeningen

1050._____

te zamen

f8931.92

Nog gelezen de missives van den Assistent Resident voornoemd in dato 15
September, 14 October jl. Nos 302 en 348, houdende berigt dat de controleur der 2
klasse E. Douwes Dekker de administratie der kas heeft verward met zijne eigene
vendu-administratie en zich niet ontzien heeft, eene door hem zelve in hoedanigheid
van vendumeester te Natal afgegeven venduacceptatie, groot na aftrek van het
disconto, eene som van f2461.65 met 's lands gelden te betalen en dat stuk als een
geldig bewijs bij zijne rekening over te leggen.
In aanmerking nemende
eerstens, dat er bij de overgifte van 's lands kas te Natal een te kort is bevonden
van f 2070.47, almede ten gevolge van het betalen eener venduacceptatie aan den
geemploijeerde van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij, waarvan het
beloop nog niet ten volle was binnen gekomen;
ten anderen, dat bij de overgifte der pakhuizen eene tekortkomst geconstateerd is,
boven de toegestane spillage, van 11330 a zout en 200 a rijst.
Overwegende dat dit alles het bewijs oplevert van grove misvatting, willekeurige
nalatigheid, en het misbruiken van 's lands gelden door den ambtenaar E. Douwes
Dekker, die bij zijne missives van den 3 October 1843 en 6 dezer zich hierop ook
niet behoorlijk heeft weten te verantwoorden, maar in tegendeel bij zijne laatstgemelde
missive voorstelt om het gebeurde met den wissel groot f 8931.92, bij welke handeling
het gouvernement
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door hem voor eene som van f 2106. - koper is bedrogen, te schikken door eene
passende inhouding op zijne inkomsten.
Overwegende dat eene fraudulentie als die, met de door den ambtenaar Douwes
Dekker op den 3 Mei 1843 sub. No. 9 afgegeven wissel, geene schikking meer toelaat
en dat hij mitsdien onder de nadere goedkeuring van het gouvernement generaal in
zijne bediening behoort te worden geschorst.
Heeft goedgevonden en verstaan.
1. Den controleur der 2de klasse E. Douwes Dekker, wegens ontrouwe administratie
en het misbruiken van de hem als civiel gezaghebber te Natal aanvertrouwde
landsgelden onder de nader goedkeuring van het gouvernement generaal te
suspenderen gelijk geschiedt bij deze.
2. den Assistent Resident van Aijerbangies hiermede aan te schrijven, om de
posten, vermeld in zijne missive van den 15 December jl. No. 456 groot f 1056. - en
f 1050 koper nog nader op te helderen, dewijl het niet duidelijk genoeg blijkt, of
dezelve aan den ambtenaar Douwes Dekker betaald zijn geworden.
Afschrift Assistent Resident Aijerbangies en de compt. extract Douwes Dekker
tot informatie en narigt.

[15 januari 1844
Tweede verslag van de deurwaarder]
* 15 januari 1844
Tweede verslag van Deurwaarder Grünholtz aan de Fiskaal Mr. J.G. Lange.
(Bescheiden 1910, blz. 242)
Heden den 15e Januarij des Jaars 1844 heb ik ondergetekende Deurwaarder en
gezworen Exploiteur bij den Raad van Justitie te Padang mij begeven tot den persoon
van E. Douwes Dekker, controleur der 2e klasse thans te Padang aanwezig, en hem
onder afgifte van copij Renovatie aangemaand, om binnen den tijd van 24 uren aan
dezelfs inhoud te voldoen, onder kennisgave, dat bij gebreke van dien bij parate
Executie, tegen hem zal worden voortgeprocedeerd!
hebbende mij hierop geantwoord van onvermogend te zijn, en aldus daaraan niet
te kunnen voldoen.
Hetgeen ik relateer mij te zijn wedervaren.
De Deurwaarder en gezworen Exploiteur voornoemd,
Grünholtz.

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

386

[16 januari 1844
Missive van Dekker aan Michiels inzake een reis naar Natal]
* 16 januari 1844
Missive van Dekker aan Michiels inzake een reis naar Natal. (Bescheiden 1910,
blz. 237)
Padang, 16 Januarij 1844.
Aan den Generaal Majoor, Gouverneur ter Westkust van Sumatra.
Met referte tot mijne missive dd. 6 dezer heb ik de eer UHEdG. bekend te stellen
dat ik, in de vaste overtuiging mijner onschuld betreffende de zaak van den wissel
groot f8932.92 vooronderstel deze zaak voldoende te zullen kunnen ophelderen indien
mij wordt toegestaan de zelve inloco te onderzoeken;
Ter voorkoming derhalve van eene niet doeltreffende parate executie en de daaruit
voortspruitende gevolgen, neem ik de vrijheid UHEdG. te verzoeken mij te willen
toestaan mij op eigene kosten naar Natal te begeven, ten einde aldaar, die inlichtingen
en aanwijzingen te bekomen, welke ik hier, zonder archief en zonder mondelinge
informatien, onmogelijk suppediteren kan.
De Controleur 2 klasse
Dekker.

[18 januari 1844
Missive van de Fiskaal aan Michiels inzake de wissel van 3 mei 1843]
* 18 januari 1844
Missive van de Fiskaal aan Michiels (Bescheiden 1910, blz. 239)
No. 12/f.
Bijlagen
twee.
Padang, den 18n Januarij 1844.
Aan den Generaal Majoor titulair, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van
Sumatra te Padang.
Met referte aan UHEdG. missive ddo 30 December 1843 No. 2828, heb ik de eer
UHEdG. kennis te geven, dat ik den gesuspendeerden controleur E. Douwes Dekker
heb laten sommeren en renoveren tot betaling eener somma van f2106. koper.
Blijkens hiernevens overgelegde copij relazen, heeft het allen schijn, dat de
gesuspendeerde controleur E. Douwes Dekker erkent deze som aan 's lands kas
schuldig te zijn.
De mij door UHEdG. toegezonden copij missive van den Assistent Resident van
Aijer Bangies, ddo. 15 December 1843 No. 456 is echter geen voldoend bewijsstuk,
om hierop appointement van parate executie te verleenen. De opgaven in deze missive
voorkomende zijn bovendien van zoodanigen onbepaalden aard, dat hierop geene
regterlijke uitspraak kan worden gedaan.
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Ten einde de onderwerpelijke zaak behoorlijk verder te kunnen vervolgen, neem ik
de vrijheid UHEdG. beleefdelijk te verzoeken mij alle zoodanige stukken ter hand te
doen stellen, waaruit bepaald blijkt dat de controleur E. Douwes Dekker op 's lands
kas heeft afgegeven eene wissel groot f8931.92 koper ten behoeve van den
geemploijeerde bij de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij; dat deze
geemploijeerde de bovengenoemde som te Nattal in 's lands kas heeft gestort en dat
door den controleur E. Douwes Dekker slechts f6825.92 koper bij zijne rekening is
ingenomen, kunnende het voorts uit deze stukken tevens duidelijker blijken in
hoeverre de handeling van den gesuspendeerden controleur E. Douwes Dekker
misdadig is.
De reeds vroeger aangevangen vervolging, naar aanleiding van UHEdG. missive
ddo 10 October 1843 is voorloopig gestaakt, omreden het is gebleken dat de
verschuldigde gelden reeds gedeeltelijk zijn betaald, en het is vooruittezien dat het
resterende op den behoorlijken tijd zal worden afgedaan.
De Fiskaal bij den Raad van Justitie te Padang,
J.G. Lange.

[18 januari 1844
Gouvermentsbesluit inzake zout en rijst]
* 18 januari 1844
Gouvernementsbesluit, om de tekort bevonden hoeveelheden zout en rijst van
Dekkers pakhuisadministratie te Natal, voor rekening van den lande af te schrijven.
Zie de missive van 29 januari.

[20 januari 1844
Besluit van Michiels inzake de wissel van 3 mei 1843]
* 20 januari 1844
Besluit van Michiels inzake de wissel van 3 mei 1843. (Bescheiden 1910, blz. 238)
Extract van dit besluit werd aan Dekker verleend.
No. 128.
De Generaal Majoor titulair.
Padang, den 20 Januarij 1844.
Gelezen hebbende de missive van den ambtenaar E. Douwes Dekker, in dato 6
dezer houdende kennisgave:
a. dat hij namens den fiscaal bij den Raad van Justitie is gedagvaard geworden tot
de betaling eener som van f2106 koper wegens tijdens zijne administratie te Natal
te min in ontvangst genomen, voor eenen afgegeven wisselbrief à f8932.92 koper.
b. dat hij volmondig moet bekennen, de zaak in kwestie niet ten zijnen voordeele
te kunnen ophelderen, alleen hopende dat
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deze of gene onvoorziene omstandigheid in den vervolge deze zaak tot klaarheid te
brengen;
verzoekende om, in afwachting van eene eventuele justificatie, deze ten zijnen
laste loopende som van f2106 koper te mogen voldoen door eene passende inhouding
op zijne inkomsten.
Nog gelezen de missive van de ambtenaar Dekker, in dato 16 dezer, daarbij bekend
stellende dat hij de vaste overtuiging zijner onschuld, betreffende de zaak van den
wissel, groot f8.931.92 vooronderstelt, dezelve voldoende te zullen kunnen ophelderen,
indien hem worde toegestaan dezelve in loco te gaan onderzoeken. Gelet op de
missive van den fiscaal bij de Raad van Justitie in dato 18 dezer No. 12, houdende
mededeling, dat het allen schijn heeft, de gesuspendeerde controleur E. Douwes
Dekker erkent aan 's Lands kas schuldig te wezen de som van f2106 koper;
Overwegende dat bij de verantwoording der kasrekening van Aijerbangies over het
2de kwartaal 1843 ook de onderkasrekening van Natal over de maand Mei van dat
jaar met den questieusen wissel aan de algemeene rekenkamer is verzonden en dat
mitsdien de stukken die het bewijs opleveren, dat door den controleur E. Douwes
Dekker in Mei jl. eene som van f2106. koper te min aan het gouvernement is
verantwoord, niet meer ter plaatse aanwezig zijn.
Heeft goedgevonden en verstaan.
1. Den gesuspendeerden Controleur E. Douwes Dekker, hiermede in antwoord op
zijne missive van den 16 dezer te kennen te geven dat in zijn verzoek om zich op
eigen kosten naar Natal te begeven niet kan worden getreden, met vrijlating evenwel,
om ter zake van de door hem op den 3 Mei 1843 in 's lands kas te Natal te min
verantwoorde f2106. - koper geld hier ter plaatse al zulke inlichtingen en aanwijzingen
in geschrifte te suppediteren als hij in zijn belang zal vermeenen te behooren.
2. Onder mededeeling van het bovenstaande, bij deze aan den Assistent Resident
van Aijerbangies toe te schikken een copij der missive van den fiscaal voornoemd,
(dd. 18 dezer No 12) met verzoek, om nog zoo veel mogelijk te willen produceren
alle zoodanige stukken, als welke de wisselzaak van den ambtenaar E. Douwes
Dekker vatbaar maken voor eene regterlijke uitspraak.
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[20 januari 1844
Missive van Michiels aan de G.-G. betreffende Dekker]
* 20 januari 1844
Missive van Michiels aan de Gouverneur-Generaal betreffende Dekker. (Bescheiden
1910, blz. 242). Een gouvernementsbesluit tot goedkeuring van de schorsing is niet
bekend.
No. 129.
Twee bijlagen.
Padang, den 20n Januarij 1844.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië te Batavia.
Als een vervolg op mijne missive van den 30 December jl. No. 2829, heb ik de
eer, ter kennisse van Uwe Excellentie te brengen, copij eener missive van den fiscaal
bij den raad van justitie alhier, in dato 18 dezer No. 12, houdende berigt, dat het allen
schijn heeft, de controleur E. Douwes Dekker de door hem in Mei des vorigen jaars
te min verantwoordde som van f 2106. koper in 's lands kas is schuldig gebleven,
doch dat hij meer voldoende bewijsstukken noodig heeft, om in deze zaak eene
regterlijke uitspraak te erlangen.
Uit de almede copijelijk hierbij overgelegde missive van den ambtenaar E. Douwes
Dekker in dato 6 dezer zal Uwe Excellentie des gelievende ontwaren, dat hij die
schuld erkent en door passende inhouding op zijne inkomsten, die wenschte tot
effenheid te brengen.
Daar de voornaamste bewijzen ter dezer zake, zooals de Natalsche kasrekening
over Mei 1843, en de wissel van f8931.92 koper, als bijlagen tot de geldelijke
verantwoording van Aijer Bangies, aan de algemeene rekenkamer zijn verzonden,
zoo heb ik vermeend, mij voorloopig te moeten bepalen tot het suspenderen van den
controleur der tweede klasse E. Douwes Dekker, wegens ontrouwe administratie, en
zulks in afwachting van hetgeen Uwe Excellentie nader omtrent hem zal gelieven te
disponeren.
Ik neem eerbiedig de vrijheid, Uwer Excellenties goedkeuring hierop te verzoeken.
De Generaal-Majoor tit., Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van Sumatra,
Michiels.

[29 januari 1844
Missive van de Dir. Producten inzake zout en rijst]
* 29 januari 1844
Missive van de Directeur der Producten en Civiele Magazijnen aan Michiels,
(Bescheiden 1910, blz. 94)
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No. 626.
Batavia, den 29 Januarij 1844.
Aan den Gouverneur van Sumatra's Westkust.
Met referte tot Uwe missive van den 14n October 1843 No. 2201, heb ik de eer
UHEdG. bij deze mede te deelen dat bij 's Gouvernements Besluit van den 18n dezer
No: 6 autorisatie is verleend:
1e. tot het nemen voor rekening van den lande van de bij het pakhuis te Natal
bevonden minderheid van drie koijangs en tachtig ponden zout en van twee honderd
ponden rijst.
2e. tot de afschrijving van bedoeld pakhuis, hetwelk op den 3n November jl. is
komen te vervallen.
De Directeur der Producten en Civiele Magazijnen,
Ruloffs.

[3 februari 1844
Missive van de NHM. te Natal aan Diepenhorst inzake de wissel]
* 3 februari 1844
Missive van de geëmploijeerde bij de Ned. Handel-Mij te Natal aan Diepenhorst
inzake de wissel van 3 mei 1843. (Bescheiden 1910, blz. 249)
Bijlage 1.
Natal, 3 Februarij 1844.
Aan den Controleur der 3e klasse alhier.
In voldoening aan Uw mondeling verzoek, ontvangt UwelEdelGestr. hierbij copij
van mijnen Kasstaat over April & Mei ao. po. De in dezen Staat verhandelde som
van f 8931.92 kr. à 110 dn spruit voort uit
1e. de, op den 12 April ao po vervallene Acceptatie van f5748.50 à 120 dn
het vendudepartement alhier groot
Af onkosten v. vendusalaris en annonce

60.23
_____

p resto

f5688.27 à 120 dn

of f6825.92 à 100 dn.
2e. de, door den toeankoe f1213.34
alhier als gemagtigde van
Soetan Salim, voor diens
rekening betaalde gelden
of f1456 à 100 dn.
3e. diverse penningen voor 541.66
à contant verkochte
goederen, door mij
ontvangen
of f650. à 100 dn.
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en is mij in der tijd een wissel van laatstgend. bedrag f8931.92 à 100 dn., betr. bij 's
Lands kas te Aijer Bangies uitgereikt, welke den Geemploijeerde van de Factorij te
Aijer Bangies is toegezonden.
Voor zooveel ik mij herinner heeft de storting der gelden tot het bekomen des
wissels op deze wijze plaats gevonden:
het bedrag der Acceptatie van het Vendudepartement alhier, vervallen den 12 April
ao po is door mij, tot vermijding van noodeloze moeite natuurlijk niet in specie
ontvangen, maar is hetzelve, nadat ik de Acceptatie voor voldaan geteekend had,
begrepen in den door mij te erlangen wissel:
van de f1456 kr à 100 dn v/r Soetan Salim betaald, zijn f1056 à 100 dn door den
Toeankoe alhier, onmiddellijk aan het huis van den Gezaghebber, Uwen voorganger
gebragt, om ook deze gelden, bij den aan mij af te geven Wissel, ten m/gunste in
rekening te brengen, terwijl eindelijk de overige f1050 kr à 100 dn door mij derwaarts
gezonden zijn.
De Geemploijeerde van de factorij der Nederl. Hand. Maatp.,
P.I.G. Sem.

[9 februari 1844
Advies van de Dir.-Gen. van Financiën aan de G.-G. betreffende
Dekker]
* 9 februari 1844
Advies van de Directeur-Generaal van Financiën, J.D. Kruseman, aan de
Gouverneur-Generaal, inzake de brieven van Michiels d.d. 26 oktober en 30
december. (Bescheiden 1910, blz. 232; Fragment)
De rapporteur kan niet beoordeelen in hoeverre de verontschuldigingen van Douwes
Dekker bij zijnen brief dd. 3 October ll. La. A. (overlegd bij des Gouverneurs
eerstgemeld schrijven) al dan niet aannemelijk zijn, en ware het wel wenschelijk
geweest dat de Gouverneur daaromtrent zijne bemerkingen hadde bekend gesteld,
instede van dien aangaande het stilzwijgen te bewaren.
Oppervlakkig beschouwd moet de rapporteur nogtans erkennen dat het aangevoerde
door genoemden ambtenaar (de min-passende toon waarop zulks is geschied, in het
midden latende) wel termen oplevert tot eene meer gunstige beoordeeling van zijne
handelingen dan dit door het bestuur van Sumatra's Westkust is geschied.
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Het voornaamste punt van bezwaar tegen genoemden Douwes Dekker schijnt te
bestaan
1. in het bezigen van 's lands geld tot escomptering eener venduacceptatie, en
2. in het afgeven van eenen wissel aan den agent der Factorij der Nederlandsche
Handelmaatschappij, op 's lands kas te Aijer bangies tot een bedrag van f 8931.92
terwijl ter zake bij de kas te Nattal slechts f6825.92 is ingenomen.
Dit laatste is eerst later gebleken, en maakt het onderwerp uit van des Gouverneurs
2n brief.
Door het eerste heeft Dekker ontegensprekelijk gehandeld tegen de bestaande
bepalingen, gelijk trouwens dan ook later door hem is erkend; en het nadeel daaruit
voortspruitende, ingeval de debiteuren aan het vendudepartement niet betalen blijft
voor zijne rekening; zijne handeling in deze, stelt nogtans geen bewijs van kwade
trouw daar, maar eenlijk van onkunde der bestaande verordeningen.
Vele jonge en onervaren ambtenaren moeten op Sumatra al dadelijk belast worden
met geldelijke en materiele verantwoordelijkheid, waarin zelfs door meer bekwame
administratieve ambtenaren de grootste moeijelijkheden worden ontmoet; en van
daar dan ook de verwarringen, verkeerdheden en tekortkomsten welke aldaar in de
administratiën zoo menigmaal worden ondervonden; de rapporteur wil gaarne
gelooven dat omstandigheden van plaatselijke aangelegenheid, het, altans voor alsnog,
moeijelijk maken om hierin te voorzien, doch vermeent nogtans dat de overweging
daarvan wel termen daarstelt om begane administratieve verkeerdheden of misslagen,
vooral door min ervarenen, niet altijd uit het ergste oogpunt te beschouwen en als
zoodanig te behandelen.
Nopens het tweede punt of den afgegeven wissel, heeft Douwes Dekker zich niet
verantwoord, hoezeer daartoe door den Gouverneur aangeschreven zijnde, en is het
dus voor den rapporteur onmogelijk om die zaak te beoordeelen, dezelve blijkt echter
in handen gesteld te zijn van den Fiskaal bij den Raad van Justitie te Padang, zoodat
's lands belangen in deze bereids worden waargenomen, en het weldra blijken zal in
hoeverre Douwes Dekker al dan niet schuldig is.-

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

393

[16 februari 1844
Advies van de Raad van Indië]
* 16-21 februari 1844
Consideratiën en advies van de Raad van Indië inzake Michiels' missive van 20
januari 1844, alsmede beschikking van de Gouverneur-Generaal. (Bescheiden 1910;
blz. 243)
Dit stuk aan den Directeur Generaal van financiën te zenden met aanbeveling om
het renvooi van 7 feb. jl. la H te bespoedigen.
Van ontrouw blijkt mij nog niets. Eene invordering bij executie komt mij te haastig
voor. Eene dispositie betreffende de suspensie kan bij gemis van inlichtingen nog
niet worden genomen.
16/2 Jhr. I.C. Reijnst.
cfm voorafgaand advies.
18/2 C.S.W. Graaf van Hogendorp.
19/2 I. Du Puy.
Bij de overige stukken in handen van den Directeur Generaal van Financiën.
19/2 Mr. I.F.W. van Nes.
Conform vice President.
De ontrouw mag niet bewezen zijn, maar de vermoedens zijn gegevens genoeg
om er werkzaam op te zijn.
21/2 Mr. P. Merkus.

[29 februari 1844
Van der Ven zendt Michiels dokumenten inzake de wissel]
* 29 februari 1844
Assistent-Resident Van der Ven zendt aan Michiels:
de missive van 3 februari van de heer Sem;
extract uit het kasboek van Aijer Bangies, ten bewijze dat daar het bedrag van f
8931.92 is uitbetaald;
de kasrekening van Natal over mei, met het bedrag van f 6825.92; het wisselboek
van Natal, waarin eveneens alleen het bedrag van f 6825.92 voorkomt. (Bescheiden
1910, blz. 247)
Vgl. voor het onderstaande fragment ook facsimile A (blz. 205)
Hierbij neem ik de vrijheid de opmerkzaamheid te vestigen, op de cijfers aan de
buitenzijde van het wisselboek bij 4. bedoeld, gesteld, houdende ten opzigte van de
wijze van betaling der questieuse wissel te Natal eene gelijke berekening als door
den geemploijeerde der Factorij aldaar bij zijne brief wordt aangegeven. Deze cijfers
zijn kennelijk eigenhandig door den gewezen controleur E. Douwes Dekker gesteld
en mogt zulks door
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Experts gegrond bevonden worden, dan zoude die omstandigheid welligt het
gevorderde regterlijk bewijs opleveren tot staving van het feit in mijne missive van
de 15 December ll. no. 456 vermeld.

[1 maart 1844
Advies van de Dir.-Gen. van Financiën betreffende Dekker]
* 1 maart 1844
Consideratiën en advies van de Directeur-Generaal van Financien, inzake de
missive van Michiels, dd. 20 januari. (Bescheiden 1910, blz. 244) De
Directeur-Generaal heeft in zijn kritiek op de termen ontslag en schorsing in zo verre
ongelijk, dat Michiels het ontslag van Dekker te Natal aanvankelijk als een
overplaatsing naar de Padangse Bovenlanden had bedoeld.
De mededeeling in de onderwerpelijke missive vervat, geven den Rapporteur geene
aanleiding tot eene verandering of wijziging in het advies, door hem in de zaak van
den Ambtenaar E. Douwes Dekker uitgebragt, bij rapport van den 9 Februarij No.
12.
Volgens dezelve kan het aanvankelijk tegen dien ambtenaar ingesteld gerechtelijk
onderzoek, uit gebrek aan bewijsstukken niet worden voortgezet, doch schijnt Dekker
de bevonden tekortkomsten op zijne administratie van 's lands gelden, als eene schuld
ten zijnen laste te hebben erkend, immers blijkt dit uit zijn verzoek om dezelve bij
successive inhoudingen op zijn tractement te mogen aanzuiveren.
Het bij besluit van den 24 October 1843 No. 4 door uwe Excellentie goedgekeurd
ontslag van den meergenoemden ambtenaar uit zijne toenmalige bediening, en de
later daarop, blijkens kennisgave van den Gouverneur gevolgde suspensie maken,
van zelve de inwilliging van voorschreven verzoek niet doenlijk en blijft de restitutie
van het door Dekker aan den Lande verschuldigde, alzoo vooreerst achterwege, als
bezittende hij, volgens zijne verklaring, geene middelen, om daaruit de schuld aan
te zuiveren; al wierd hij daartoe in regten genoodzaakt.
In dezen stand van zaken gelooft de ondergeteekende, dat vooreerst verder niets
anders te verrigten valt, dan de Rekenkamer aan te schrijven, om zoo spoedig doenlijk
het bestuur op Sumatra in het bezit te stellen der, bij haar berustende en voor de
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voortzetting van het tegen Dekker aangevangen regtsgeding, benoodigde stukken,
om daarna te beslissen of hij al dan niet definitivelijk uit 's Lands dienst moet worden
ontslagen.
Wat betreft de door den Gouverneur van Sumatra's Westkust gevraagde
goedkeuring op de suspensie van den dikwerf genoemden ambtenaar; daarop weet
de Rapporteur niet te antwoorden, wijl hem die suspensie, na het door uwe Exellentie
bekrachtigde ontslag van Dekker bij het hiervoren aangehaalde Besluit, vreemd en
geheel overbodig voorkomt.
De Directeur Generaal van financien,
J.D. Kruseman.

[11 maart 1844
Consideratiën van de Raad van Indië en besluit van de G.-G.]
* 11-16 maart 1844
Consideratiën van de Raad van Indië inzake het advies van de Directeur-Generaal
van Financiën dd. 1 maart; en besluit van de Gouverneur-Generaal. (Bescheiden
1910, blz. 245)
Douwes Dekker werdt gesteld op half traktement ter beschikking van den Resident
der Padangsche bovenlanden. Die dispositie is goedgekeurd bij Besluit van 24 October
1843 No 4. Deze dispositie heeft echter geen betaling ten gevolgen gehad, omdat
Douwes Dekker door den Fiskaal is aangehouden en omdat hij vervolgens door den
Gouverneur gesuspendeerd is (in alle werk en inkomsten).
De Fiskaal schijnt geen ontrouw in Dekker te vinden. Hoe dit ook zij - het getal
ambtenaren dat onder den Gouverneur ongelukkig is geworden is weder met één
vermeerderd.
Ik adviseer:
1o. de algemeene rekenkamer aan te schrijven conform Directeur Generaal 1e
maart No. 6.
2o. den Gouverneur aan te schrijven conform Directeur Generaal 9 Februarij jl.
No. 12,
met last om te dienen van berigt in verband tot het slot van het berigt van den
Fiskaal en om tevens te dienen van consideratien of Douwes Dekker gedemeriteerd
heeft om weder te worden geplaatst.
3o. den Gouverneur aan te schrijven om aan Douwes Dekker half tractement te
betalen van October jl., indien hij hem een wederplaatsing niet onwaardig mogt
achten, en om hem met

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

396
vrij transport naar Batavia te doen overkomen, zoodra zijne tegenwoordigheid aldaar
niet meer in 's Lands belang mogt worden vereischt.
11/3 Jhr J.C. Reijnst.
Het is te beklagen dat de belangrijke Nederlandsche bezittingen op de W.K. van
Sumatra zulke weinig zelfstandigheid hebbende ambtenaren als nu wederom Dekker
blijkt te zijn, moeten zijn onderworpen. Na alle de hierbij gevoegde stukken te hebben
gelezen, moet men verwondert zijn: dat een fiskaal er geen termen in meent te vinden
voor eene geregtelijke vervolging, dat een ondergeschikt ambtenaar op zulke eene
toon den Gouverneur vermag te schrijven, dat er fuseliers zijn die voor Bankier spelen
en die ambtenaren welke in geldverlegenheid zijn met sommen van f5000 kunnen
helpen, zonder zelfs gelden van de hoofdplaats (dus aldaar ter hunner beschikking)
te moeten ontbieden! Intusschen heb ik geen bedenkingen tegen § 1, 2 en 3 van
voorafgaand advijs, waarmede ik mij dus vereenig.
12/3 C.S.W. Graaf Van Hogendorp.
Conform den heer Vice-President met bijvoeging sub § 1 met uitnoodiging op de
Rekenkamer, om tevens aan den Gouverneur van S.W.K. hare voorloopige bevinding
mede te deelen aangaande de verrekening van het bedrag der wissel à f8931.92 en
voorts de brieven en bijlagen van den Gouverneur aan de Kamer toezenden tot
informatie.
13/3 I. du Puij.
Aangezien het voorstel van den Directeur Generaal van Financien slechts tot een
voorloopig onderzoek zich uitstrekt, zal ik mij daarmede vereenigen, hoezeer ik in
het belang van Gouvernements dienst bij de toenemende zucht tot oneerlijkheid en
kwade trouw bij Gouvernements ambtenaren het allernoodzakelijkst acht, eenige
voorbeelden te stellen.
14/3 I.F.W. van Nes.
Conform Directeur Generaal van financien, wordende voor het oogenblik geene
andere dispositie vereischt.
16/3 Mr P. Merkus.

[22 maart 1844
De Alg. Secretaris meldt Michiels opzending van dokumenten]
* 22 maart 1844
De Algemene Secretaris deelt aan Michiels mede, dat de Rekenkamer opdracht
heeft gekregen, alle dokumenten naar Padang op te zenden:
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‘welke noodig kunnen worden geacht ter voortzetting der tegen den gewezen
controleur der 2e klasse te Natal E. Douwes Dekker aangevangene procedure, ter
zake van zijne ter gemelde plaatse gevoerde administratie.’
(Bescheiden 1910, blz. 253)

[25 maart 1844
Missive van Diepenhorst aan Res. van Tapanoelie inzake Dekkers
vendutie]
* 25 maart 1844
Missive van Diepenhorst aan de Resident van Tapanoelie, inzake Dekkers vendutie.
(Bescheiden 1910, blz. 218)
No. 57.
Natal, den 25 Maart 1844.
Aan den Heer Resident van Tappanolie.
Ik heb de eer UwedG. bij deze te kunnen berigten, dat door den fd. vendumeester
alhier op gisteren in 's lands kas is gestort eene som van f 2577.63 koper, zijnde het
bedrag der op den 31 Augustus jl. door den controleur Dekker uit 's lands kas alhier
betaalde venduacceptatie ten zijnen faveure groot f2148.02 zilver. Ten gevolge
hiervan loopt als nu bij kas in de ontvangsten ongeregulariseerd voort het door hem
wegens discontering van opgemelde venduacceptatie à ¾% 's maands in kas gestorte
bedrag van f115.98 koper op dienzelfden datum.
Het vereert mij UWEdG. beleefdelijk te verzoeken meermelde venduacceptatie
voor den ontvangst geteekend te mogen terug erlangen om rede ik veronderstel dat
dezelve wel door het Gouvernement in beslag zal genomen zijn.
De Controleur 2de klasse
H. Diepenhorst.

[4 april 1844
Begeleidingsbrief en Rekest van Dekker aan Michiels]
* 4 april 1844
Begeleidingsbrief en rekest van Dekker aan Michiels. (Bescheiden 1910, blz. 253)
Dit rekest bleef onbeantwoord.
Aan den Generaal Majoor titulair, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van
Sumatra.
Verzoekschrift van Eduard Douwes Dekker, controleur 2e klasse dat hem worde
toegestaan zich naar Batavia te begeven of dat alhier op eene voegzame wijze in
zijne behoeften worde voorzien.
Hetwelk doende
Dekker.
Padang, den 4 April 1844.
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Aan den Generaal Majoor Civiel en Militair Gouverneur ter Sumatra's Westkust.
Geeft te kennen:
Eduard Douwes Dekker, Controleur 2de klasse
dat hij adressant reeds sedert geruimen tijd, ten gevolge van de door UHEDG.
genomen maatregelen, zonder de minste inkomsten, alhier is vertoevende,
dat de hieruit voortvloeijende diepe armoede evenmin strookt met de
maatschappelijke positie waarop hij adressant, in weerwil van de alhier zoo
ruimschoots ondergane krenkingen en vernederingen, bij voortduring blijft aanspraak
maken, - als met de waardigheid van het Gouvernement welks dienaar hij is.
Dat - al waren de misdrijven waaraan hij zich mogt hebben schuldig gemaakt van
eenen ernstigen aard, (waartegen hij adressant plegtig protesteert) alsdan nog volgens
geen regtsbegrip ter wereld, die misdrijven kunnen of mogen gestraft worden met
den dwang om gebrek te lijden.
Dat die dwang niettemin wordt daargesteld door de schorsing zijner inkomsten,
in verband met den van UHEdG. uitgeganen last om Padang niet te verlaten.
Dat hij adressant, indien het Nederl. Ind. Gouvernement zijne verdere diensten
niet begeert, niet de minste zwarigheid maakt op eene andere wijze in zijne behoeften
te voorzien, mits men hem vrijheid late, te gaan werwaarts hij wil -, doch tevens,
indien hem zulks niet wordt toegestaan, op ondersteuning meent te mogen aanspraak
maken.
Redenen waarom hij adressant UHEdG. is verzoekende:
Hem toe te staan deze plaats te verlaten en zich naar Batavia te begeven, of indien
daarin niet kan worden getreden, op eene voegzame wijze in zijne behoeften te
voorzien.
Hetwelk doende
Dekker.
Padang, 4 April 1844.

[12 april 1844
Resident van Tapanoelie zendt Diepenhorsts missive aan Michiels]
* 12 april 1844
De Resident van Tapanoelie zendt Diepenhorsts missive van 25 maart aan Michiels.
(Bescheiden 1910, blz. 218)
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[26 april 1844
De Alg. Rekenkamer zendt Michiels dokumenten]
* 26 april 1844
De Algemene Rekenkamer zendt aan Michiels het kasmemoriaal en de wissel van
3 mei 1843. (Bescheiden 1910, blz. 254)

[28 april 1844
Missive van Michiels aan de Resident van Tapanoelie]
* 28 april 1844
Missive van Michiels aan de Resident van Tapanoelie inzake Dekkers vendutie.
(Bescheiden 1910, blz. 219)
No. 871.
Padang, den 28 April 1844.
Aan den Resident van Tappanoelie.
In antwoord op de missive van UWEdG. in dato 12 dezer No 432/18 is dienende,
dat de daarbij bedoelde venduacceptatie in handen is van den fiscaal bij den Raad
van Justitie sedert 10 October 1843.
De som van f 115.98 koper wegens zoogenaamd disconto betaald, moet bij de
boeken onder het hoofd ‘diverse crediteuren’ blijven voortloopen om later te worden
geregulariseerd in mindering van het verschuldigde aan den lande door den ambtenaar
Douwes Dekker.
De Generaal Majoor titulair, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van
Sumatra,
Michiels.

[29 april 1844
Missive van Michiels aan de President van de Raad van Justitie te
Padang]
* 29 april 1844
Missive van Michiels aan de President van de Raad van Justitie te Padang, inzake
de vendu-acceptatie. (Bescheiden 1910, blz. 220)
No 870
Padang, den 29 April 1844
Aan den President van den Raad van Justitie.
Met referte tot de missive van UHEdG. in dato 20 November ll. No 117, heb ik de
eer, te berigten, dat volgens schrijven dd. 12 dezer van den Resident van Tappanoelie,
op den 26 Maart jl. door den fd. vendumeester te Natal in 's lands kas aldaar is
teruggestort, de som van f 2577.63 koper, door den ambtenaar Douwes Dekker onder
ultimo Augustus 1843 uit 's lands kas geligt bijwijze van wisseldisconto op eene
door hem zelve ten zijnen faveure vervaardigde venduacceptatie.
Het zal mij aangenaam zijn, dat document als nu terug te mogen erlangen.
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[25 mei 1844
Michiels stelt dokumenten in handen van de Fiskaal]
* 25 mei 1844
Michiels stelt de dokumenten, hem door de Algemene Rekenkamer dd. 26 april
gezonden, in handen van de Fiskaal Mr. J.G. Lange ‘ten fine van ambt- en
pligtbetrachting’. (Bescheiden 1910, blz. 258)

[28 mei 1844
Missive van de Fiskaal aan Michiels inzake criminele of civiele
procedure]
* 28 mei 1844
Missive van de Fiskaal aan Michiels met de vraag of Dekker crimineel of civiel
moet worden vervolgd. (Bescheiden 1910, blz. 259)
Spoed
No: 75/f.
Padang, den 28 Mei 1844.
Aan den Generaal Majoor titulair, Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van
Sumatra.
Met referte tot UHEdG. besluit ddo. 25 Mei jl. No: 1095, mij op heden geworden,
neem ik de vrijheid UHEdG. te verzoeken, mij nader in te lichten omtrent de bedoeling
van het bestuur, ten opzichte van de vervolging tegen den gesuspendeerden controleur
E. Douwes Dekker; om reden het mij, noch uit boven genoemd besluit noch uit
UHEdG. missive dd. 30 December 1843 No 2828, noch uit UHEdG. besluit ddo. 10
October 1843, No: 2253, duidelijk gebleken is, of deze stukken mij ten fine van
crimineele vervolging zijn in handen gesteld, dan wel alleen, om de pretensiën van
's lands kas op den gesuspendeerden Controleur E. Douwes Dekker civiel te vervolgen.
Aangezien ik niet geregtigd ben op eigen gezag, tegen een Gouvernements ambtenaar,
inzake betreffende de uitoefening van zijne ambtsbetrekking, eene crimineele
vervolging te institueren, heb ik mij verpligt gerekend, hieromtrent eene nadere
beslissing van UHEdG. te verzoeken.
Het zal mij aangenaam zijn, bijaldien ik door UHEdG. in de gelegenheid gesteld
word, na bekomen antwoord, de zaak van den gesuspendeerden controleur E. Douwes
Dekker, op den aanstaande rechtsdag, Donderdag den 30 Mei aanstaande te
behandelen.
De Fiskaal bij den Raad van Justitie,
J.G. Lange.

[29 mei 1844
Missive van Michiels aan de Fiskaal inzake civiele procedure]
* 29 mei 1844
Missive van Michiels aan de Fiskaal Mr. J.G. Lange, inzake civiele procedure.
(Bescheiden 1910, blz. 260)
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No. 1129.
Eene bijlage.
Padang, den 29n Mei 1844.
Aan den Fiscaal bij den Raad van Justitie te Padang.
Met referte tot Uwe missive van gisteren No. 75, heb ik de eer, kennis te geven,
dat ik aan het gouvernement heb aangeboden, Uwe missive van den 18n Januarij jl.
No. 12, waarin de rede was van eene civiele vervolging tegen den ambtenaar E.
Douwes Dekker. Uit de hierbij gevoegde missive van den algemeenen secretaris dd
22 Maart jl. No. 387, zal UEdG. kunnen ontwaren, dat het de intentie is, de
aangevangen procedure worde voortgezet.
De Generaal Majoor tit. Civiel en Militair Gouverneur, ter Westkust van Sumatra,
Michiels.

[6 juni 1844
Vonnis van de Raad van Justitie, die zich onbevoegd verklaart]
* 6 juni 1844
Vonnis van de Raad van Justitie te Padang, waarbij deze zich in de zaak-Dekker
onbevoegd verklaart. (Bescheiden 1910, blz. 260)
R.O.: ratione officii, ambtshalve. Ca: contra.
Pro Justitia
Vonnis geslagen door den Raad van Justitie te Padang, inzake van Mr. Jean Gaspard
Lange, fiskaal bij denzelven Raad, Eischer R: O, in cas van restitutie van verantwoorde
gelden, in parate executie.
Ca.
E. Douwes Dekker, controleur der IIe klasse, vroeger belast met het civiel gezag
te Natal, gedaagde.
De Raad van Justitie te Padang;
Gelezen eene acte van dagvaarding door den Eischer R.O. gediend, tenderend, dat
de gedaagde, op daartoe aangehaalde gronden, zal hooren verzoeken condemnatie
om onmiddelijk te voldoen eene som van f 2106 koper, door denzelfden in zijne
qualiteit als controleur te Natal, in den jare 1843, te min verantwoord bij 's Lands
kas, wijders dat op deze condemnatie zullen worden verleend 's Raads executoriën
om te strekken tot acte aan den deurwaarder; ten einde, ten behoeve van den Lande,
paratelijk executie te doen aan de goederen van genoemden debiteur, tot concurentie
eener som van f 2106, koper benevens de kosten, en voorts denzelven in civiele
hechtenis overtebren-
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gen, zoo hij geene genoegzame aanwijzing van goederen doet. Gehoord den
mondelingen Eisch door den Eischer R.O. ter rolle van 6 Junij 1844 gediend, daarbij,
onder overlegging van verschillende bijlagen, concluderende als in fine van acte van
dagvaarding c.e.
Gehoord des gedaagden antwoord ter zelfde rolle gedaan, daarbij aangevoerd
redenen verzoekende, dat hij alsnog zal worden toegelaten de rekening nader te
verifieren.
Gehoord partijen in hun ré- en dupliek.
Gezien de overgelegde stukken; zoomede gelet op het besluit van den Gouverneur
te dezer kust, dato 25 Mei 1844 No. 1095. Overwegende, dat bij de artikelen 48 Seqq.
van de Resolutie van den Gouverneur Generaal dato 29 December 1831, No. 23 (St.
No. 71) is bepaald, dat de rekenpligtige ambtenaren, waaronder gedaagde sorteert,
in zaken hunne administratie betreffende, moeten geoordeeld worden volgens de
regtspleging en regelen van comptabiliteit.
Dat bij art. 5 van het Provisioneel reglement op de controle voor de comptabiliteit
en finantiën ter Westkust van Sumatra, gearresteerd bij besluit van den Raad van
Indië Gouvernements Commissaris voor Sumatra, dato 17 Junij 1840, no 187/376
is bepaald, dat op voordragt van den ambtenaar belast met de contrôle den
rekenpligtige bij een besluit van den Gouverneur voorloopig en in afwachting der
uitspraak van de algemeene rekenkamer tot het herstellen zijner rekeningen kan
worden bevolen, en hij met de terugbetaling van verkeerde en ongeautoriseerde
uitgaven kan worden belast.
Overwegende alzoo, dat in vervolgingen van den onderwerpelijken aard, een
besluit van voorloopige belasting tot basis behoort te strekken, en dient te worden
overgelegd; op grond van het welk 's Lands belangen verder kunnen worden
vervorderd en vervolgd, zoo als blijken zal te behooren, hetgeen onderwerpelijk niet
is geschied.
Lettende op de voren aangehaalde besluiten; en de artikelen 213 en 214 van het
Provisioneel Reglement op de manier van procederen in civiele zaken.
Regtdoende in naam en van wege den Koning.
Verklaard zich incompetent.
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Onder kennisgave er ten deze geen kosten gevallen zijn.
Aldus gedaan, gevonnisd en uitgesproken in de gewone vergadering van den Raad
van Justitie te Padang, van donderdag 6 Junij 1844, bij ons Mr. Dirk Anton Junius
van Hemert, Adrianus van den Leeuw, Jan van Swieten, en August Johan Andresen,
President en Leden in den Raad voornoemd,
Ter ordonnantie.
De Griffier
Mulock Houwer.

[14 juni 1844
De Fiskaal deelt Michiels het vonnis mee]
* 14 juni 1844
De Fiskaal bij de Raad van Justitie deelt Michiels het vonnis van 6 juni mee, en
zendt de dokumenten terug. (Bescheiden 1910, blz. 260)

[19 juni 1844
Missive van Michiels aan de G.-G. betreffende Dekker]
* 19 juni 1844
Missive van Michiels aan de Gouverneur-Generaal betreffende Dekker. (Bescheiden
1910, blz. 263)
Het laatste gedeelte van deze missive, te beginnen met ‘De raad van justitie wilde
tot gijzeling’, is eigenhandig door Michiels toegevoegd aan het door de secretaris
geschreven concept. De bijlagen betreffen missives van de fiskaal, van de
assistent-resident van Aijer-Bangies, besluiten van de gouverneur zelf en enkele
stukken van Dekkers hand.
Twintig bijlagen.
No. 1399.
Padang, den 19n Junij 1844.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië te Batavia.
Bij mijn schrijven van den 26en September, 26 October en 30 December 1843
nos. 2129, 2373, en 2829, heb ik aan Uwe Excellentie opvolgend rapport gedaan
nopens de bestaande bezwaren tegen den controleur der tweede klasse E. Douwes
Dekker, rakende de verkeerde handelingen gedurende zijn bestuur te Natal, ten
gevolge waarvan, blijkens de nevensgaande rekening-courant, hij als nog aan den
lande schuldig blijft eene som van f375.44 zilver en f3055.65 koper geld.
Het is Uwe Excellentie bekend, dat de vordering tegen den contrôleur, wegens het
desconteren met 's lands gelden van eene ten zijnen laste loopende venduacceptatie,
groot f2577.63 koper op den 10n October 1843, in handen is gesteld van den fiscaal
bij den raad van justitie alhier, teneinde het land zoo veel moge-
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lijk voor schade te hoeden. - Op den 20 October daaraan volgende vroeg de president
bij dien raad of al dan niet kon getreden worden in des contrôleurs verzoek om uitstel
van executie, en of bij eventuele ongenoegzaamheid het condemnatum tot in gijzeling
moest worden ter executie gelegd. - Ik antwoordde hierop dat ik hem nog liever eenig
uitstel zag verleend tot de zaak zich ophelderde of het vendugeld, waarmede de
acceptatie moest gekweten worden, te Natal binnen kwam. Op den 20n November
des vorigen jaars deelde de president mij mede dat het grootste gedeelte der gelden,
die de acceptatie uitmaakten, te Natal gestort was, en vroeg mij nadere inlichting of
er nog verdere executie moest plaats grijpen. - Ik antwoordde hierop, dat ik van het
binnenkomen der vendugelden ter zake vermeld, geen kennis droeg, en dat ik, volgens
het gouvernements besluit van den 8 November 1841 No. 18, bij bevinding van
tekortkomsten gehouden en verpligt was, tot al zulke maatregelen als welke strekken
konden ter handhaving van orde en ter voorkoming van schade.
Bij missive van den 18n Januarij jl. no. 12 f berigtte de fiscaal bij den raad mij,
dat de vervolging tot het incasseren dezer gelden voorlopig door hem was gestaakt,
om reden het gebleken was, dat de verschuldigde gelden reeds gedeeltelijk waren
betaald en het te voorzien ware, het resterende ter bekwamer tijd zoude worden
afgedaan. Ondertussen bleek het ook uit de bij die gelegenheid door den fiscaal
overgelegde relazen, dat de ambtenaar E. Douwes Dekker niet bij magte was, om
deze schuld finaal afte doen.
Bij missive van den 12n April jl. no. 432/18 kreeg ik het berigt van den resident
van Tappanolie, dat op den 24n Maart te voren de zaak van de venduacceptatie
eindelijk tot effenheid was gebragt.
Intusschen was er eene nog veel grovere fout ontdekt in des controleurs
administratie, hierin bestaande, dat hij van eene door hem in de maand Mei 1843 op
's lands kas te Aijer Bangies afgegeven wissel, groot f 8931.92 koper, slechts f6825.92
had ingenomen alzoo te min verantwoord een bedrag van f2106. Daar dit geld bij de
overgifte zijner kas onder ultimo Augustus 1843 niet is overbevonden, zooals blijkt
uit het procesverbaal, heb ik
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ook deze pretentie op den 30n December 1843 aan den fiscaal van den raad van
justitie ter vervolging overgegeven, gelijk ik de eer heb gehad te rapporteeren, bij
mijn schrijven van den 20n Januarij jl. No. 129, onder overlegging van des fiscaals
missive in dato 18 Januarij jl. No. 12/f tengevolge waarvan ik bij missive der
algemeene rekenkamer ddo. 26 April jl. No. 1063/60 heb ontvangen de natalsche
rekening over Mei 1843 en den kwestieusen wissel, waaruit het hierboven omschreven
feit overtuigend werd bewezen.
Bij mijne dispositie van den 15n Mei jl. No 1095 werden die met nog eenige andere
ter zake betrekkelijke stukken aan den fiscaal vervorderd, ten fine van ambt- en
pligtbetrachting. Deze vroeg mij bij missive van den 28n Mei No. 75, of hij eene
criminele vervolging moest institueren. Hierop zond ik hem bij missive 29 Mei No.
1129, de missive van den algemeenen secretaris, in dato 22 Maart jl. No. 387, onder
opmerking dat het de intentie was, de tegen den controleur E. Douwes Dekker
aangevangen (civiele) procedure voort te zetten, zoo als dan ook heeft plaats gegrepen,
in voege als Uwe Excellentie des begerende kan ontwaren uit de hierbij aangeboden
missive van den fiscaal voornoemd in dato 14 dezer No. 91/f; waardoor ik als nu in
staat ben gesteld, om te voldoen aan het slot der missive van den algemeenen secretaris
dd. 22 Maart jl. No. 387.
Uit het vonnis in dato 6 dezer no. 58 blijkt het, dat de raad zich incompetent
verklaart, in deze zaak te beslissen, en zulks op grond van de volgende overwegingen
‘dat bij de artikelen 48 en 49 van de resolutie 29 December 1831 no. 23, Staatsblad
no. 71, is bepaald, dat de rekenpligtige ambtenaren, in zake, hunne administratie
betreffende, moeten geoordeeld worden volgens rechtspleging in zake van
comptabiliteit’, ‘dat bij art. 5 van het provisioneel reglement op de controle op de
comptabiliteit en financien ter dezer kust, gearresteerd bij besluit van den raad van
Indië’, gouvernements commissaris voor Sumatra, in dato 17 Junij 1840 no. 187/376
is bepaald, dat op voordragt van den ambtenaar, belast met de contrôle der
rekenpligtigen, bij een besluit van den gouverneur voorloopig en in afwachting der
uitspraak van de algemeene rekenkamer, tot het herstellen zijner rekening kan worden
bevolen en hij met de terugbetaling van verkeerde
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en ongeautoriseerde uitgaven, kan worden belast,’ ‘dat in vervolgingen van den
onderwerpelijken aard, een besluit van voorloopige belasting tot basis behoort te
strekken, en dient te worden overlegd, op grond van hetwelk 's lands belangen verder
kunnen worden vervorderd en vervolgd, zoals blijken zal te behooren, hetgeen
onderwerpelijk niet is geschied.’
Uit de door den fiscaal overgelegde deurwaarders relazen, blijkt alverder, dat de
contrôleur der tweede klasse, E. Douwes Dekker onvermogend is om de door hem
te zoek gemaakte som van f2106 te kunnen voldoen.
Ik moet het aan het verlicht oordeel van Uwe Excellentie overlaten, in hoeverre
de beslissing van de regterlijke autoriteit in deze zaak gegrond is, en in hoe verre de
handelingen van den contrôleur voornoemd kunnen gezegd worden in de termen te
vallen der aangehaalde administrative bepalingen, die kennelijk slechts doelen op
verkeerde en ongeautoriseerde uitgaven, ter goeder trouw; doch gelijk ik vermeen
geenzins op het misbruik en te zoek maken van 's lands gelden op eene
onverantwoordelijke wijze.
Indien het waar is, dat men geen bestuur regt kennen leert, alleen uit deszelfs
verordeningen maar ook door de wijze van uitvoering en toepassing der bestaande
voorschriften; zoomede door alles wat zoodanig bestuur aanmoedigt of gedoogt, dan
vraag ik, wat er van de administratie te dezer kust zou moeten worden, indien ik
grove vergrijpen, als waarvan hier de rede is, op de zelfde lijn stelde met ter goeder
trouw gedane verkeerde of ongeautoriseerde uitgaven. Ik weet wel dat men mij van
gestrengheid beschuldigt in het handhaven der administrative verordeningen; doch
laat ik mij door geen menschenvrees of wel persoonlijke betrekkingen afschrikken,
den weg te volgen, die 's lands belang en pligtgevoel mij voorschrijven.
De raad van justitie wilde tot gijzeling toe de zaak vervolgen van het desconteren
der venduacceptatie, en verklaart zich thans incompetent op grond eener finantiële
bepaling, waar de raad niets mede te doen heeft.
In afwachting der beslissing Uwer Excellentie omtrent het al dan niet crimineel
vervolgen van den contrôleur E. Douwes Dekker was de zaak bloot eene civiele
vordering en moest hij
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beschouwd worden als een zaak gelastigde, die voor zijnen principaal ontvangen had
f 8000 en daarvan bij rekeningcourant maar verantwoort f6000.
De fiscaal, als procureur van het gouvernement in soortgelijke zaken, vervolgt
hem bloot voor de betaling van het verschuldigde, en de raad heeft, mijns dunkens
niets te doen dan over de deugdelijkheid der pretentie te oordeelen, waartoe zeker
niet noodig was een ook op zichzelve nutteloos besluit van voorloopige belasting,
hetwelk nimmer van toepassing kon zijn op eenen ambtenaar, die als gesuspendeerd,
zonder inkomsten was; terwijl in het tegenovergesteld geval, dat is, wanneer de
schuld aan den lande met inhoudingen kon afgedaan worden, de tusschenkomst van
de regterlijke magt ook overtollig zou zijn geweest; maar om een voorwendsel te
hebben, zich incompetent te verklaren, maakt de raad van justitie eene exceptionele
wetsbepaling, die aan den raad maar toevallig is bekend geworden. Niet verlangende
nog meer den spot te zien drijven met de vervordening van 's lands belangen, is mij
thans het doelmatigste voorgekomen, de zaak zoo als die is liggende, aan de hooge
beslissing Uwer Excellentie te onderwerpen, onder eerbiedige opmerking, dat de
controleur E. Douwes Dekker in behoeftige omstandigheden verkeert en hier te
plaatse een ieder ten laste is.
De Generaal Majoor tit: Civiel, en Militair Gouverneur, ter Westkust van Sumatra.
Michiels.

[19 juni 1844
Rekening-courant, bijlage bij de voorgaande missive]
* 19 juni 1844
Rekening courant, bijlage bij de voorgaande missive. (Bescheiden 1910, blz. 269)
Om typografische redenen staat het creditgedeelte niet naast, maar na het
debetgedeelte.
Ook uit deze cijfers, die overigens enkele kleine tel- of drukfouten moeten bevatten
welke niet achterhaald konden worden, blijkt de doorwerking van de fout, door
Dekker en Diepenhorst op 31 augustus 1843 begaan en daarna door
Assistent-Resident Van der Ven op 14 oktober 1843 in ernstiger vorm herhaald,
namelijk het ten laste van Dekker boeken van het bedrag zijner venduacceptatie,
ofschoon dit bedrag in de kas niet ontbrak.
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Rekening Courant tusschen den Controleur der tweede klasse E. Douwes
Dekker en het land over de jaren 1842 en 1843.
Debet
Datums
1842
Dec.

Omschrijving der posten

Zilver

Koper

Te veel betaald aan den conducteur van f .. ..
een gouvern. transport naar Mandheling

f 4.-

Tractement aan een mandoor bij het
zoutpakhuis

10.-

10.-

Wegens uit 's lands magazijn ontvangen 2.10
buskruid

.. ..

Janij.

Tractement aan een mandoor bij het
pakhuis

10.-

10.-

Februarij

Te veel betaald
aan een
conducteur

.. ..

4.-

Idem idem

.. ..

4.-

Belast met het
meerdere

.. ..

65.-

Tractement aan een mandoor bij het
zoutpakhuis

10.-

10.-

Te veel betaald aan een conducteur

.. ..

4.-

Idem idem

.. ..

4.-

Praauwhuur
naar Teloh
Baleh

.. ..

20.-

1843

Betaald voor de f 140.ontlossing van
25 koijangs
zout
Slechts
75.toegestaan f3. per praauw
ladende 1
koijang
_____

Maart
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Tractement aan een mandoor bij het
zoutverkooppakhuis

10.-

10.-

April

Teveel betaald
aan een
conductr.

.. ..

4.-

Mei

Idem idem

.. ..

4.-

Junij

Idem idem

.. ..

4.-

Augustus

Genoten
voorschot te
Batavia

f 825.-

Hierop
afbetaald

549.97

Rest alzoo

91.68

183.35

Te veel betaald
aan een
conduct.

.. ..

4.-

Voor het binnenloodsen van een
pentjallang

.. ..

5.-

Te veel betaald
aan een
conducteur

.. ..

4.-

Te min gestorte zoutgelden (Augustus)

.. ..

240.-

.. ..

2461.65

_____

_____

Transporteeren

f133.78

f3055.-

Per transport

f 133.78

f 3055.-

_____

Inkoop van
f2577.63
eene
venduacceptatie
ten laste van
den
vendumeester
Douwes
Dekker
Af de gestorte 115.98
disconto
_____
Rest alzoo

Niet ingenomen de 1½% ten behoeve van .. ..
het Gouvernement van het bedrag der
vendutien over het 1e kwartaal 1843

86.22
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Idem 2e
kwartaal 1843

.. ..

36.55

Als voren 1 per mille voor de armen over .. ..
het 1e kwartaal

5.75

Idem 2e
kwartaal 1843

.. ..

2.44

Te kort op de
kas bij de
overgave

.. ..

2070.47

Boeten wegens te late indiening der
51.66
kasrekening over April 1843 van 15 Mei
tot 16 Junij (31 dagen)

103.34

Als voren ter zake der 3 maandelijksche 108.verantwoordingstukken 1e kwartaal 1843
van 1e Mei tot 17e Augustus (108 dagen)

360.-

Aan onverantwoorde zegelgeld gedurende .. ..
het 1e kwartaal 1843

101.40

Bij de overgave f 12.van het pakhuis
te Natal te min
bevonden 200
rijst à f7.50
p.p.
3 koijang en 80 583.84
zout à f6 p.p.
25%
verhooging

138.96

.. ..

694.80

Aan te min ingenomen gelden op een
.. ..
wissel dd. 3 Mei 1843 No. 9 ten behoeve
van den geemploijeerde der factorij te
Aijer Bangies

2106.-

Bij besluit van den Gouverneur van
.. ..
S.W.K. dd. 13 April 1843 No. 685 de
vergoeding opgelegd wegens het
ontbrekende op de door Sie Kompo boven
de spillagie te min uitgeleverd 5 pikol
zout

9.20

Balans

_____

_____

f 375.44

f 8631.17
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Datums

Omschrijving der posten
Zilver
Per in de maand September 1843 te Natal f .. ..
verantwoorde zoutgelden

Credit
Koper
f 240.-

Per in het 3e kwartaal 1843 verantwoorde .. ..
zegelgelden

101.40

Gestort in 's lands kas te Aijer Bangies in .. ..
mindering van de bij besluit dd. 13 April
1843 No. 685 opgelegde vergoeding

7.02

Per in het 4e kwartaal 1843 verantwoorde .. ..
vendugelden bij de overgave der kas in
computatie gebracht

2070.47

Gecrediteerd voor het bedrag der
venduacceptatie bij de overgave in kas
bevonden waarvan de vereffening heeft
plaats gehad

2461.65

.. ..

Bij besluit van den Gouverneur van
.. ..
Sumatra's Westkust dd. 7e Junij 1844 No.
1266 ontheven van de voorloopig opgelegde
vergoeding van 200 rijst en 3 koijangs
en 80 zout

694.80

Saldo debet aan
het land

375.44

3055.65

_____

_____

Balans

f375.44 f8631.17

Voor de opmaking.
De Assistent Resident belast met de controle over de comptabiliteit en de financien
ter westkust van Sumatra,
Padang, den 19n Juny 1844.
v.d. Linden.

[11 juli 1844
De Fiskaal krijgt ongevraagd ontslag]
* 11 juli 1844
Mr. J.G. Lange krijgt bij Gouvernementsbesluit (ongevraagd) eervol ontslag
(Bescheiden 1910, blz. 286), op grond van de overweging, dat: ofschoon geene
officieële klagten tegen den fiscaal bij den Raad van Justitie te Padang en auditeur
militair aldaar Mr. J.G. Lange zijn ingekomen, zijne vervanging echter tengevolge
van particuliere berigten, wenschelijk is voorgekomen.

[18 juli 1844
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Advies van de Raad van Indië inzake de missive van Michiels]
* 18-20 juli 1844
Advies van de Raad van Indië inzake de missive van Michiels d.d. 19 juni.
(Bescheiden 1910, blz. 274)
De andere leden van de Raad sloten zich ‘voorlopig’ bij het gevoelen van Jhr.
Reijnst aan.
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1. Dit stuk aan de Algemeene Rekenkamer te zenden om berigt.
2. Den Gouverneur aan te schrijven om Douwes Dekker met vrij transport naar
Batavia te doen overkomen.
3. Na ontvangen berigt van de Algemeene Rekenkamer, Douwes Dekker te hooren
ter zijner verantwoording en voorts over hem te beschikken.
(Zijne verantwoording van 3 October 1843 (onder de bijlagen) kan alsdan echter
worden nagezien, zullende dezelve misschien voldoende worden bevonden.
18/7 Jhr. I.C. Reijnst.

[21 juli 1844
Besluit van de wnd. G.-G.]
* 21 juli 1844
Besluit van de wnd. Gouverneur-Generaal, Jhr. Reijnst, overeenkomstig de punten
1 en 2 van het advies van de Raad van Indië. (Bescheiden 1910, blz. 274)
Gouverneur-Generaal Mr. P. Merkus was om gezondheidsredenen op reis.

[2 augustus 1844
Gouverneur-Generaal Merkus overlijdt]
2 augustus 1844
Gouverneur-Generaal Merkus overlijdt te Soerabaja. Jhr. J.C. Reijnst,
vice-president van de Raad van Indië, neemt het ambt tijdelijk waar.

[16 augustus 1844
De Alg. Secretaris vraagt de Rekenkamer advies inzake missive van
Michiels]
* 16 augustus 1844
De Algemeene Secretaris geeft de Rekenkamer opdracht, advies uit te brengen
inzake de missive van Michiels dd. 19 juni 1844. (Bescheiden 1910, blz. 274) Het
advies werd 1 oktober uitgebracht.

[16 augustus 1844
De Alg. Secretaris geeft Michiels opdracht, Dekker naar Batavia te
doen gaan]
* 16 augustus 1844
De Algemene Secretaris geeft Michiels opdracht, Dekker met vrij transport naar
Batavia te doen overkomen. (Bescheiden 1910, blz. 274)

[18 september 1844
Missive van Michiels aan Ass.-Res. van Padang inzake Dekkers
vertrek]
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* 18 september 1844
Missive van Michiels aan de Assistent-Resident van Padang inzake Dekkers vertrek.
(Bescheiden 1910, blz. 275)
No 2091.
Padang, den 18 September 1844.
Aan den Assistent Resident van Padang.
Het gouvernement verlangt dat de gesuspendeerde controleur E. Douwes Dekker
naar Batavia overkome. Dientengevolge
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wordt UWEdG. hiermede uitgenoodigd, om dien ambtenaar met de eerst zich opdoende
geschikte scheepsgelegenheid, vrij transport naar de hoofdplaats te verschaffen en
om hem al dadelijk van het verlangen der Indische Regeering kennis te geven.
De Generaal Majoor titulair, Civiel en Militair Gouverneur ter westkust van
Sumatra,
Michiels.

[20 september 1844
Missive van Ass.-Res. van Padang aan Michiels]
* 20 september 1844
Missive van de Assistent-Resident van Padang aan Michiels inzake Dekkers vertrek.
(Bescheiden 1910, blz. 275)
Voor het bedrag van f214. - vroeg Michiels op 24 september autorisatie, die hem
op 1 november werd verleend.
No. 1531.
Padang, den 20n September 1844.
Aan den Generaal Majoor, Civiel en Militair Gouverneur ter Sumatra's-Westkust.
Naar aanleiding van UHEdG. missive ddo. 18 dezer No: 2091, heb ik de eer UHEdG.
kennis te geven dat ik met de gezagvoerder van de brik ‘Orestes’ Jerses, ben
overeengekomen om den gesuspendeerden controleur E. Douwes Dekker, naar
Batavia over te voeren, tegen de allezins billijke betaling van f214 half zilver ineens,
zijnde daaronder eene scheepsruimte van 2 koijangs begrepen.
Naar aanleiding hiervan heb ik de eer UHEdG. in overweging te geven, om van
deze overeenkomst den Directeur der producten en civiele magazijnen mededeeling
te doen, met voorstel om deze vrachtpenning te Batavia, aan den gezagvoerder
voornoemd te doen uitbetalen.
Ik heb al verder, in voldoening aan UHEdG. verlangen den controleur Dekker
dadelijk met den inhoud van UHEdG. aangehaalde missive bekend gemaakt, en hem
de onderhavige scheepsgelegenheid aangewezen.
De Assistent Resident,
H. van Teylingen.

[± 25 september 1844
Dekker vertrekt van Padang naar Batavia]
Ongeveer 25 september 1844
Eduard Douwes Dekker vertrekt per brik ‘Orestes’ van Padang naar Batavia.
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Batavia en omgeving
1844-1845
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Dekker wachtende op herplaatsing
Teruggekeerd in Batavia heeft Dekker aanvankelijk onderdak gevonden bij een van
zijn oude vrienden, misschien Hoogeveen Jr., misschien Keuchenius. In ieder geval
heeft hij contact gezocht met de vroegere directeur van de Algemene Rekenkamer,
J.P.C. Ruloffs, toen Directeur-Generaal van Financiën. Aan diens bemiddeling heeft
Dekker, blijkens de ons bekend geworden missives, stellig meer te danken dan hij
zich ooit bewust is geweest. Niettemin heeft het nog elf maanden geduurd eer men
hem zijn ambtelijke loopbaan liet voortzetten.
Van deze maanden heeft Dekker er vier of vijf gevuld met werkzaamheden als
volontair aan het Departement van Producten en Civiele Magazijnen, waarvan toen
de heer Pahud directeur was (Brief 19 januari 1846; Rekest 2 februari 1846). Ofschoon
hij door een hem toegekend wachtgeld ter grootte van een derde van zijn laatst
genoten salaris voor de ergste nood gevrijwaard was, bleef deze tijd uitermate
moeilijk. Van zijn leven en zelfs van zijn verblijfplaats gedurende een aantal maanden
is in het geheel niets bekend. Zeker heeft hij erover gedacht, ontslag te vragen uit 's
lands dienst en een betrekking te zoeken op een particuliere onderneming.
Dat Dekker in deze tijd te Batavia zowel zijn vader als zijn broer Jan heeft ontmoet,
en aan deze laatste de wederwaardigheden van zijn nabije verleden heeft verteld,
blijkt uit de brieven van 5-8 november en 30 november 1845. In deze zelfde periode
behoort ook het verhaal betreffende zijn vriend Mispelblom Beyer, te vinden in de
brief van 26 januari 1846, en misschien ook de anekdote over een geweigerde lening
van tachtigduizend gulden, reeds vermeld op blz. 66.
Door een wederzijdse vriend, Frans Marinus van Heyst, is Dekker in kennis
gekomen met Willem van der Hucht, die sinds 1843 als theeplanter op Parakan Salak
in de Preanger Regent-
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schappen woonde. De onderneming beloofde zo veel, dat ook zijn oudere broer Jan
Pieter met diens vrouw en zijn zuster Johanna Gerhardina met haar echtgenoot, de
arts Dr. Cornelis Pen, het plan opvatten en uitvoerden, om naar Parakan Salak te
komen, teneinde daar de tweede helft van het theeland te exploiteren. (Zie ook
Aantekening van Mimi, 14 december 1872 en 16 november 1876.) Maar nog vóor
hun aankomst verloor Willem van der Hucht binnen enkele maanden zijn vrouw en
twee van zijn drie kinderen: op 9 juli 1844 overleed zijn dochtertje Albertine Caroline,
op 31 oktober 1844 zijn echtgenote Sara Johanna Pen, en op 3 februari 1845 zijn
dochtertje Carolina Frederika. Dekker heeft hen niet gekend, maar voor de jonge
weduwnaar, met wie hij in het voorjaar van 1845 bevriend was geraakt, schreef hij
na een verblijf van een paar weken op Parakan Salak het gedicht ‘Ge vraagt me een
lied bij 't scheiden van deze oorden’, dat in z'n geheel een plaats vond in de brief van
24 februari - 6 mei 1851, en waarvan éen couplet met de bekende regel ‘Men is zijn
God op bergen meer nabij’ werd opgenomen in de Havelaar (Werken I, blz. 109; zie
ook de aantekening van Mimi, 14 december 1872).
De overtocht van de naar Java komende families had in de zomer van 1845 met
twee schepen plaats. In het begin van augustus arriveerde het gezin Pen, en met hen
ook drie freules Van Wijnbergen, onbemiddelde wezen, van jongs af door hun
grootmoeder en twee ongehuwd gebleven tantes opgevoed: Everdina, Henriette en
Sophie. In begin september kwam Jan van der Hucht, de oudste neef van hun vader,
met zijn vrouw en acht kinderen te Batavia aan. Dekker heeft de familie Pen en de
freules Van Wijnbergen van de boot gehaald en hen in die eerste dagen op Indische
grond wat wegwijs gemaakt. Om er toonbaar uit te zien, had hij een broek moeten
lenen (Brief van 24 februari - 6 mei 1851). De liefde tussen hem en Everdina moet
van beide kanten vrijwel op het eerste gezicht zijn ontstaan: 18 augustus wordt in
latere brieven genoemd als de beslissende datum. De toestemming van Jan van der
Hucht, hoewel voor Everdina in wettelijke zin niet nodig, aangezien zij de
meerderjarigheid bereikt had en de heer Van der Hucht bovendien niet eens haar
voogd was geweest, werd op 26 september vlot gegeven.
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Inmiddels was Dekker op 13 september benoemd tot tijdelijk ambtenaar in Krawang,
een gewest op enkele dagreizen oostelijk van Batavia gelegen, met de taak daar de
achterstallige administratie bij te werken van de aan de drank geraakte
assistent-resident Dickelman. Zo vertrok hij dan begin oktober naar Poerwakarta, de
hoofdplaats van Krawang, en daarmee nam tevens de uiterst belangrijke, en voor de
kennis van zijn persoonlijkheid onvervangbare reeks verlovingsbrieven een aanvang.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[1 oktober 1844
Advies van de Alg. Rekenkamer aan de G.-G. inzake de missive van
Michiels van 19 juni]
* 1 oktober 1844
Advies van de Algemene Rekenkamer aan de Gouverneur-Generaal inzake de
missive van Michiels, dd. 19 juni. (Bescheiden 1910, blz. 276)
Het aan het eind vermelde Art. 49 luidt aldus: ‘De rekenpligtige ambtenaren,
welke zich bij eenige uitspraak van de algemeene rekenkamer bezwaard achten,
kunnen hunne bezwaren aan den Gouverneur-Generaal indienen, teneinde vervolgens
door eene kommissie van vijf leden, bestaande uit enz., te worden beoordeeld.’ ‘Dit
beroep der rekenpligtigen zal echter moeten plaatsvinden binnen 3 maanden nadat
de beslissing der Kamer te hunner kennis zal zijn gekomen, zullende enz.’ (Bescheiden
1910, blz. 281 noot)
No. 2947/79
Batavia den 1sten October 1844.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië.
Kommissariaal van den 16e Augustus 1844 No 1077. (Missive van den Algemeenen
Secretaris.)
Last, om te dienen van berigt en consideratien, op de Missive van den Gouverneur
van Sumatra's Westkust van den 19e Junij jl. No. 1399, betreffende de voor den Raad
van Justitie te Padang tegen den gesuspendeerden Kontroleur der 2e klasse ‘E. Douwes
Dekker’ gevoerde Procedure, ter zake der in zijne administratie van 's Lands Kas te
Natal, achtergelaten tekortkomst.
Berigt en Consideratien van de Algemeene Rekenkamer.
Blijkens hiernevens vermelde Missive van den Gouverneur van Sumatra's Westkust
en de daarbij overgelegde bijlagen, is door den gesuspendeerden Kontroleur ‘E.
Douwes Dekker’ op den 3en Mei 1843, als Kashouder te Natal, aan den agent van
de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij aldaar een wissel
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afgegeven op 's Lands Kas te Aijer Bangies, groot f8931.92 kopergeld, welke aldaar
op den 15e daaraanvolgende tot dat bedrag is betaald geworden, terwijl dezelve door
den genoemden Kashouder is ingenomen met slechts f 6825.92 Koper of met f2.106.
- Koper minder dan had behooren te geschieden. - De Gouverneur bij zijne missive
van den 30e December 1843 No. 2828, deze verkeerde handeling gebragt hebbende
ter kennisse van den Fiskaal bij den Raad van Justitie te Padang, met verzoek om in
deze zaak het regt en de belangen van het Land waartenemen, heeft vervolgens op
de door dien Fiskaal, naar aanleiding van het Besluit des Gouverneurs van den 25e
Mei jl. No. 1095, waarbij de tot de zaak betrekking hebbende stukken in zijne handen
waren gesteld, ten fine van ambt en pligtsbetrachting, geopperde vraag of hij eene
Crimineele vervolging moest institueren, aan denzelven onder toezending der Missive
van den Algemeenen Secretaris van den 22e Maart jl. No. 387, opgemerkt dat het
de intentie was, de tegen den Kontroleur E. Douwes Dekker aangevangen (Civiele)
Procedure voorttezetten, ten gevolge waarvan dan ook door den meergenoemden
Fiskaal, eene Civiele actie voor den Raad van Justitie is ingesteld geworden, in welke
op den 6en Juni jl. een vonnis is geslagen, waarbij de genoemde Raad zich
incompetent verklaart.
Dit vonnis, hetwelk - wat de Gouverneur van Sumatra's Westkust, daartegen ook
moge aanvoeren - geheel berust op de nopens het stuk der Comptabiliteit bestaande
Wetten en bepalingen had kunnen worden vooruitgezien, en is de vertraging, welke
de afdoening dezer zaak daardoor ondervindt, evenals het nadeel hetwelk daaruit
voor den Lande mogt voortvloeijen, alleen een gevolg is van den verkeerden loop,
welke in de eerste plaats door den Fiskaal, en in de tweede plaats, door den
Gouverneur aan deze zaak gegeven is.
Bij Art: 5 van het Provisioneel Reglement op de Contrôle over de Comptabiliteit
en de Financien ter Westkust van Sumatra verhandeld bij het Gouvernements Besluit
van den 22e October 1840 No. 14, is bepaald, dat, ingeval de Ambtenaar belast met
de Contrôle over de Comptabiliteit geen genoegen neemt met de ontvangen
antwoorden op zijne aanmerkingen, de betrokken Autoriteiten of Comptabele
Ambtenaren, bij een besluit van
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den Gouverneur voorloopig en in afwachting der beslissing van de Algemeene
Rekenkamer, zullen worden belast, met de Ongeautoriseerde Uitgaven, en het
redresseren der verkeerde posten, of herstellen van begane abuizen, hen zal worden
bevolen, terwijl volgens art: 49 der bepalingen op het beheer van 's Lands
geldmiddelen (Staatsblad van 1831 No. 71), wanneer de, door de rekenpligte
Ambtenaren ingebragte bezwaren, tegen eenige uitspraak van de Algemeene
Rekenkamer, ongegrond mogten worden bevonden, of zij de bij de Wet
voorgeschreven of hun nader toegestane termijn om die bezwaren te doen gelden,
hebben laten verloopen, en mitsdien door het Gouvernement de voldoening aan het
Besluit der Kamer is bevolen, de Directeur Generaal van Financien alsdan voor de
invordering der opgelegde belasting zal zorgen, desnoods toor tusschenkomst van
het Officie-fiscaal, hetwelk zoo noodig van den Raad van Justitie executorie tegen
den rekenpligtigen zal verzoeken, en die, na dezelve te hebben verkregen, tegen den
rekenpligtigen zal dirigeren, zonder dat echter over de validiteit der zaak zelve, op
de in het hoogste ressort gelegde belasting, voor de Justitie zal kunnen worden
geprocedeerd.
Naar aanleiding van deze bepaling had de Fiskaal bij den Raad van Justitie te
Padang, bij het ontvangen van des Gouverneurs missive van 30 December 1843 No.
2828, het er voor moeten houden, dat de daarin vervatte mededeeling hem werd
gedaan, zooals ook het Besluit van den Gouverneur van den 25e Mei jl. No. 1095
bewijst, tenfine van ambt en plichtsbetrachting, en dat hij alzoo verpligt was te
onderzoeken en te beoordeelen, of de handeling waaraan de Controleur Douwes
Dekker zich had schuldig gemaakt, eene daad daarstelde, welke overeenkomstig de
hier te Lande vigerende Wetten, Crimineel behoorde vervolgd te worden, en casu
quo, de Instructie daarvan te entameren, dan wel de stukken den Gouverneur weder
aantebieden, ten einde de zaak den gewonen administrativen loop te doen nemen,
door een provisioneel besluit van belasting uittevaardigen, en nadat door het
Gouvernement de voldoening aan hetzelve zou zijn bevolen, de Executie daarvan te
doen plaats hebben, in stede van gelijk door hem is gedaan, aan den Gouverneur te
vragen wat hij te doen had, en vervolgens voor den Raad van Justitie
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eene Civiele Actie te doen institueren, welke zoo lang daarin volgens de Kracht van
Wet hebbende regelen van Comptabiliteit geen besluit van belasting bestond, niet
van deszelfs competentie was. De omstandigheid dat de Gouverneur hem deze wijze
van behandeling als 't ware heeft voorgeschreven, kan den hierbedoelden ambtenaar
niet tot verschooning strekken, daar hij zijne pligt had behooren te kennen, en in
allen geval had moeten begrijpen, dat het nimmer de bedoeling konde wezen, eene
vervolging te doen institueren welke met de bestaande Wetten en bepalingen in strijd
was, en derhalve vruchteloos moest afloopen.
Zoo de handeling van den Fiscaal in deze, zeer bevreemdend is, niet minder
onbegrijpelijk is het, hoe dat de Gouverneur de in zake van Comptabiliteit bestaande
voorschriften, zoo geheel uit het oog heeft verloren, of beter gezegd, hoe die
Hoofd-Ambtenaar kan beweren, dat de gezegde voorschriften, als slechts doelende
op verkeerde en ongeautoriseerde Uitgaven ter goeder trouw, en geenszins op het
misbruik en te zoek maken van 's Lands gelden op eene onverantwoordelijke wijze,
niet op de onderwerpelijke handeling van den Ambtenaar Douwes Dekker van
toepassing zouden zijn, terwijl hij, door op de vraag van den Fiskaal, of die zaak
Crimineel moest worden vervolgd, te antwoorden, dat de aangevangen (Civiele)
procedure moest voortgezet worden, de handeling van den voornoemden ambtenaar
niet uit het laatst bedoeld bezwarend oogpunt, maar veeleer als eene Administratieve
fout beschouwde, vermits toch anders voor hem geene termen konden bestaan, om
de zaak aan eene Crimineele vervolging, zooals de fiskaal ten oogmerk schijnt te
hebben gehad, te onttrekken. De Gouverneur doet het wel is waar voorkomen, tot
deze meer zachte behandeling geleid te zijn, door de missive van den Algemeenen
Secretaris van den 22e Maart jl. No. 387, doch vruchteloos wordt daarin eene zinsnede
gezocht, welke de door hem daaruit gemaakte gevolgtrekking kan wettigen, en het
is niet aanneembaar, dat met het daarin voorkomende nopens het voortzetten der
aangevangen procedure, eene met de bestaande bepalingen strijdende Civiele
vervolging, zoude zijn bedoeld geworden. Instede van derhalve den Fiskaal eenen
verkeerden weg aantewijzen, had de Gouver-
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neur beter gedaan, hem op zijne vraag, over de wijze van behandeling der zaak, met
referte tot deszelfs Besluit van den 25n Mei jl. No. 1095 eenvoudig te kennen te
geven, dat hij in deze had te handelen zoo als zijn ambt en pligt gebood, en alzoo de
beoordeeling in hoever de zaak termen tot eene Criminele vervolging opleverde, aan
den Fiskaal tot wiens attributen zulks behoorde over te laten.
De Algemeene Rekenkamer zich tot de mededeeling van het bovenstaande
bepalende, in voldoening van den haar gegeven last, om in deze te dienen van berigt
en consideratien, daar zij het bij de duidelijkheid der in deze bestaande bepalingen,
onnoodig beschouwt, om het erroneuse der meening van den Gouverneur van
Sumatra's Westkust, dat de Raad van Justitie over de deugdelijkheid der
onderwerpelijke vordering op den Ambtenaar Douwes Dekker had kunnen en
behooren te oordeelen, verder aan te toonen, vermeent echter niet te mogen eindigen
zonder, ofschoon zulks niet van haar gevraagd is, Uwe Excellentie te hebben kenbaar
gemaakt, hoedanig alsnu, naar haar inzien, de zaak tot eene in het belang van den
Lande gevorderde afdoening te brengen is, en zij neemt derhalve de vrijheid Uwe
Excellentie onder weder aanbieding der in hare handen gestelde stukken, eerbiedig
in overweging te geven, om, ten ware Uwe Excellentie mogt verlangen, dat het doen
institueren van eene Criminele vervolging alsnog nader door de daartoe bevoegde
autoriteiten worde beoordeeld, de stukken we der te doen stellen in handen van de
Algemeene Rekenkamer, met aanschrijving om bij voorloopige Examinatie der
Kasverantwoording van Aijer Bangies, van welke Natal een onderdeel uitmaakt,
over het 2e kwartaal 1843, den gesuspendeerden Kontroleur der 2e klasse E. Douwes
Dekker, als gewezen Kashouder te Natal ter zake van de door hem op den 3e Mei
1843, aan den Agent van de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij
afgegeven en bij 's Lands Kas te Aijer Bangies uitbetaalde wissel groot f8931.92
Koper, welke door hem is ingenomen met slechts f6825.92 koper te belasten met het
verschil tusschen deze beide sommen, of met een bedrag van f 2106. - koper, en om,
nadat de termijn vastgesteld bij Art: 49 der bepalingen op het beheer van 's Lands
geldmiddelen (Staatsblad van 1831 No. 71) zal zijn verstreken, zonder dat daar-
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van door de belanghebbende tot het indienen zijner bezwaren tegen die belasting is
gebruik gemaakt, daarvan aan Uwe Excellentie kennis te geven, ten einde de Executie
van dat besluit bevolen en tot voldoening aan het zelve, desnoods tot Civiele gijzeling
toe geprocedeerd worde.
De Algemeene Rekenkamer: Stammler.

[12 oktober 1844
Adviezen van de Raad van Indië]
* 12-18 oktober 1844
Adviezen van de Raad van Indië inzake de voorafgaande missive van de
Rekenkamer; en beslissing van de wnd. Gouverneur-Generaal. (Bescheiden 1910,
blz. 282)
Het is bedroevend hoe door ontrouw of onbedrevenheid van 's Gouvt. ambtenaren
's lands geldelijk belang wederom is benadeeld. In de gegeven omstandigheden weet
ik er niets anders op dan om cfm. de algemeene rekenkamer te beschikken, kunnende
voorts ook den ontslagen fiskaal van Padang worden verantwoordelijk gesteld voor
de gevolgen van zijne verkeerde handelwijze. Ik adviseer in dien geest.
12/10 C.W.S. Graaf van Hogendorp.
Ik vereenig mij daarmede.
13/10 Mr. J.F.W. van Nes.
Conform de voorgaande adviezen.
15/10 J. du Puy.
Conform de algemeene rekenkamer doch inplaats van ‘met aanschrijving’ te stellen:
‘aan de kamer overlatende om etc.’ 't Zij het tweede gedeelte der dispositie moet
worden geinsereerd met aanschrijving.
16/10 Jhr. J.C. Reijnst.

[13 oktober 1844
Dekker richt zich tot de Directeur-Generaal van Financiën]
* 13 oktober 1844
Dekker richt zich tot de Directeur-Generaal van Financiën, J.P.C. Ruloffs, met
een memorandum, waarvan de tekst niet is teruggevonden. (Zie missive 10 december
1844.)
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[20 oktober 1844
Rekest van Dekker aan de G.-G.]
* 20 oktober 1844
Rekest van Dekker aan de Gouverneur-Generaal. (Bescheiden 1900, blz. 40)
De vermelde datum: 8 januari 1843, moet natuurlijk 8 januari 1844 zijn.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië.
Geeft eerbiedig te kennen
Eduard Douwes Dekker, controleur 2e kl. voor den dienst ter Westkust van
Sumatra.
Dat hij adressant na bij besluit van den Generaal-Majoor titulr. Civiel en Militair
Gouverneur van gemelde kust dd 8 Januarij 1843, in zijne betrekking te zijn
gesuspendeerd, als zoodanig een geruimen tijd op Padang heeft vertoefd;
dat hem nu onlangs door den Civiel en Militair Gouverneur voornoemd, in
opvolging eener dispositie van Uwe Excellentie is vergund zich herwaarts te begeven;
dat de drukkende geldelijke ongelegenheid waarin adressant nu sedert 14 maanden
zich bevindt, het voor denzelven wenschelijk maakt een spoedig einde te zien aan
de zaak, die zijne suspentie en daarop gevolgde overkomst herwaarts hebben
tengevolge gehad:
redenen waarom hij Uwe Excellentie eerbiediglijk is verzoekende:
1e. Hem adressant in de gelegenheid te stellen de op zijne administratie gevallene
aanmerkingen zoo mogelijk uit den weg te ruimen, en
2e. In afwachting daarvan hem te willen stellen in het genot van wachtgeld.
Hetwelk doende enz.
Dekker.
Batavia, 20 October 1844.

[23 oktober 1844
Besluit van de wnd. G.-G. betreffende Dekker]
* 23 oktober 1844
Besluit van de wnd. Gouverneur-Generaal inzake de missive van Generaal Michiels
dd. 19 juni 1844 betreffende Dekker. (Bescheiden 1900, blz. 30)
Het besluit volgt in zijn vele overwegingen vrijwel woordelijk het advies van de
Rekenkamer dd. 1 oktober, en eindigt:
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Is goed gevonden en verstaan:
Eerstelijk: De hiervoren vermelde stukken weder te stellen in handen van de
Algemeene Rekenkamer, het aan haar overlatende den gesuspendeerden Kontroleur
der 2e klasse E. Douwes Dekker als gewezen Venduhouder te Natal te belasten met
f2106 koper, uitmakende het verschil tusschen het bedrag van eenen door hem op
den 3en Mei 1843 aan den Geëmploijeerde van de factorij der Nederlandsche
Handelmaatschappij aldaar, afgegeven en bij 's lands kas te Aijer Bangies uitbetaalden
wissel, groot f8931.92 en het bedrag ad f6825.92, voor dien wissel bij de kas te Natal
in ontvangst genomen.
Ten tweede: De Algemeene Rekenkamer ten overvloede aan te schrijven, om nadat
de termijn, vastgesteld bij art. 49 der bepalingen op het beheer van 's lands
geldmiddelen (Staatsblad 1831 No. 71), zal zijn verstreken zonder dat de hier
vorenbedoelde op te leggen belasting voldaan of daartegen overeenkomstig dat artikel
bezwaren mogten zijn ingebragt, als dan deswege aan het Gouvernement te berigten,
ten einde de executie van het daartoe betrekkelijk, door de Kamer te nemen besluit
te bevelen en tot de voldoening aan dat besluit, desnoods met aanwending van het
middel van civiele hechtenis te doen procederen.

[29 oktober 1844
Besluit van de Algemene Rekenkamer]
* 29 oktober 1844
Besluit van de Algemene Rekenkamer, ingevolge de opdracht van 23 oktober.
(Bescheiden 1910, blz. 287)
Besluit
van de Algemeene Rekenkamer van 29 October 1844 No. 44. Gelezen het besluit
van den Gouverneur Generaal dd 23 October jl. No. 5, waarbij § 1, aan de Algemeene
Rekenkamer wordt overgelaten, om den gesuspendeerden kontroleur der 2de klasse,
E. Douwes Dekker, als gewezen kashouder te Natal, te belasten met f2106. koper,
uitmakende het verschil, tusschen het bedrag van eenen door hem, op den 3 Mei
1843, aan den Geemploijeerden van de Factorij der Nederlandsche
Handelmaatschappij aldaar, afgegeven en bij 's lands kas te Aijer Bangies uitbetaalden
wissel, groot f8931.92 en het bedrag ad f6825.92 voor dien wissel bij de kas te Natal
in ontvangst genomen.
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Gezien de kasrekening der Residentie Aijer Bangies, waaruit blijkt, dat op den 15
Mei 1843 is afgeschreven, als betaald aan den geemploijeerden voornoemd, het
beloop van eenen wissel, den 3e dier zelfde maand onder No. 9, door den kontroleur
der 2de klasse, E. Douwes Dekker als kashouder te Natal getrokken, op 's lands kas
te Aijer Bangies ter somma
van koper

f8931.92

welk bedrage echter bij kasrekening van 6825.92
Natal (behandeld bij die van Aijer
Bangies 2 kw. 1843) op den 3 Mei 1843
slechts is ingenomen en verantwoord
geworden is met
_____
waardoor alzoo minder is ingenomen en f2106. koper
verantwoord
Gelet op de, ter dezer zake, gevoerde correspondentien, waaruit onder anderen
blijkt, dat de reeds dikwerf genoemde kontroleur E. Douwes Dekker, bij brief aan
den Gouverneur ter Sumatra's Westkust, dd. 6 Januarij jl., erkent deze aangelegenheid
niet te kunnen ophelderen en op grond hij volstrekt niets bezit, verzoekende het
kwestieuse verschil van f 2106. te mogen voldoen door eene passende inhouding op
deszelfs inkomsten.
Overwegende dat ofschoon de examinatie der onderwerpelijke verantwoording
nog niet is afgeloopen het echter wenschelijk is voorgekomen in deze als nu reeds
eene definitive belasting opteleggen, opdat hierin alsdan, ingevolge art. 49 der
bepalingen op het beheer van 's lands geldmiddelen, Staatsblad 1831 No. 71 zal
kunnen worden gehandeld.
Is goed gevonden:
Eerstens. Den gesuspendeerden kontroleur der 2de klasse, E. Douwes Dekker, als
gewezen kashouder te Natal, te belasten gelijk zulks geschiedt bij deze, met de somma
van f 2106. (twee duizend een honderd en zes gulden koper), ter zake hierboven in
het breede omschreven en zulks onvermindert de later welligt op zijne verantwoording
te vallene aanmerkingen.
Tweedens. Den Directeur Generaal van finantien bij missive no. 3216/44 van het
vorenstaande kennis te geven, met verzoek voor de invordering, het noodige te willen
doen verrigten en van den afloop de Algemeene Rekenkamer kennis te geven.
Afschrift dezes zal worden gegeven aan den Gouverneur van

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

427
Sumatra's Westkust tot informatie en den Gesuspendeerden kontroleur der 2e klasse,
als gewezen kashouder te Natal, E. Douwes Dekker tot informatie en opvolging.

[1 november 1844
Besluit van de G.-G. inzake Dekkers passage-kosten]
* 1 november 1844
Gouvernementsbesluit no. 19, waarbij Dekkers passagekosten ad f 214 half zilver
voor rekening van het gouvernement worden genomen. (Bescheiden 1900, blz. 40)

[9 november 1844
Rekest van Dekker aan de G.-G.]
* 9 november 1844
Rekest van Dekker aan de Gouverneur-Generaal, maar eerst toegezonden aan de
Directeur-Generaal van Financiën. (Bescheiden 1900, blz. 54)
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.
Geeft eerbiedig te kennen: Eduard Douwes Dekker, gesuspendeerd Controleur 2e
kl. voor de dienst ter Westkust van Sumatra.
Dat hij zich op den 20en der verloopene maand tot Uwe Excellentie gewend heeft
met het verzoek om hem adressant in de gelegenheid te stellen de zaken welke zijne
suspensie hebben veroorzaakt te beëindigen, en in afwachting daarvan, hem te willen
stellen in het genot van wachtgeld.
Dat hem sedert geworden is een Extract besluit der Algemeene Rekenkamer ddo.
29 October jl. No. 44, waarbij hij adressant als gewezen kashouder te Natal wordt
belast met een bedrag van f2106 kopergeld.
Dat hij wijders ontvangen heeft eene missive van den Heer Directeur-Generaal
van Financiën ddo. 7 dezer No. 15, waarbij hij wordt uitgenoodigd zich te verklaren
of er bij hem adressant tegen de storting van gemelde som bezwaren bestaan, blijvende
hem alsdan de faculteit overgelaten zich door tusschenkomst van het Gouvernement
op de Kommissie van Revisie te beroepen, terwijl in een tegenovergesteld geval de
bedoelde storting in 's lands kas onverwijld zal behooren plaats te vinden.
Dat hij adressant op gemelde uitnoodiging van den Heer Directeur-Generaal bij
missive van heden in substantie het volgende geantwoord heeft:
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‘Dat hem de te min inname van f2106 kopergeld bij de Natalsche kasrekening en
daaruit voortvloeijende tekortkomst van dat bedrag immer onverklaarbaar voorkomt;
Dat hij wel is waar de tekortkomst nimmer heeft kunnen ophelderen, doch evenmin
dezelve ooit erkend heeft;
Dat hij alsnog in de meening verkeert, dat deze zaak tot klaarheid zoude gebragt
zijn, indien hem door den Gouverneur van Sumatra's Westkust ware toegestaan zich
naar Natal te begeven, ten einde dezelve in loco te onderzoeken;
Dat dit verzoek vruchteloos geweest zijnde, hij adressant tot nog toe gehoopt had,
dat de onderhavige aangelegenheid in het voorlaatste ressort (de examinatie ter
Algemeene Rekenkamer) ten zijnen faveure zoude worden uitgewezen;
Dat ook deze hoop door het gepreciteerde belastingsbesluit der Algemeene
Rekenkamer is verijdeld geworden;
Dat hij in allen eerbied voor de uitspraak der Algemeene Rekenkamer nog op het
oogenblik de morele overtuiging bezit, dat de uit de geconstateerde te min inname
voortspruitende tekorkomst niet bestaat;
Dat derhalve een beroep op de kommissie van Revisie hem hoogst wenschelijk
zoude voorkomen;...
Doch dat de sedert September Ao Po ondergane ellende hem te zeer drukt, dan
dat hij niet volgaarne alle geoorloofde middelen zoude te baat nemen om daaraan,
op wat wijze dan ook, een einde te zien;
Dat hij adressant daarom verklaart af te zien van alle hooger beroep, en eene
tekortkomst ten zijnen laste ten bedrage van f2106 kopergeld erkent;’
Dat hij echter niet bij magte zijnde dat bedrag te voldoen, op middelen bedacht
is, de storting daarvan te doen plaats grijpen door verrekening met gelden welke
gedeeltelijk hem competeren en waarvan gedeeltelijk de tegoeddoening van Uwer
Excellentie welmeenen zal afhangen;
Dat hij adressant eerbiediglijk de vrijheid neemt Uwer Excellentie's attentie in te
roepen op de termen van het besluit des Gouverneurs van Sumatra's Westkust ddo.
8 Januarij 1844, waarbij de adressant wordt gesuspendeerd wegens ontrouwe
administratie;

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

429
Dat die term vervallen is door de louter administratieve wending, welke het Uwer
Excellentie goedgunstiglijk behaagd heeft aan de zaak te geven;
Dat bij het ophouden der redenen die zijne suspensie hebben veroorzaakt, ipso
facto die suspensie zelve vervallen moet;
Dat hij derhalve Uwe Excellentie eerbiediglijk is verzoekende: 1e. Te vernietigen
en op te heffen de suspensie ter zake van ontrouwe administratie;
2e. Hem adressant van af den datum der suspensie tot heden te willen toekennen
zoodanig wachtgeld of onderstand als Uwe Excellentie zal behagen;
3e. Toe te staan, dat het hem competerend tractement over de maanden September,
October, November en December 1843, alsmede het bedrag van de voormelde
onderstandsgelden over de sedert dien tijd verloopene tien maanden, mogen worden
ingehouden ter voldoening van den ten zijnen laste gebragten post van f2106
kopergeld;
4e. Hem te willen stellen in het genot van gewoon wachtgeld; en 5e. Hem adressant
van nu af weder beschikbaar te stellen voor 's Lands dienst, en bij voorkomende
gelegenheid tot plaatsing goedgunstig op hem te willen attenderen.
Hetwelk doende enz.,
Dekker.
Batavia, 9 November 1844.

[15 november 1844
Bericht van de Alg. Rekenkamer inzake Dekkers rekest van 20 okt.]
* 15 november 1844
Bericht van de Algemene Rekenkamer inzake Dekkers rekest van 20 oktober 1844.
Aangezien de Rekenkamer nog bezig was met de afwerking van het jaar 1842, kon
men niet ‘zonder eene merkelijke stagnatie in den gewonen loop der zaken te
veroorzaken’ overgaan tot controle op feiten uit 1843, die immers toch spoedig in
behandeling zouden komen. (Bescheiden 1900, blz. blz. 42)

[25 november 1844
Adviezen van de Raad van Indië inzake Dekkers rekest van 20 okt.]
* 25-28 november 1844
Adviezen van de Raad van Indië inzake Dekkers rekest van 20 oktober en het
bericht van de Rekenkamer van 15 november. (Bescheiden 1910, blz. 291)
c. en a. = consideratiën en advies.
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De Gen. Dir. van Financiën om c. en a. komende mij de zaak niet genoegzaam
geadstrueerd voor om reeds bij de Regeering te worden behandeld ten fine van advijs
voor eene eindbeslissing.
C.W.S. Graaf van Hogendorp. 25/11
J. du Puy. 26/11
J.F.W. van Nes. 27/11
Mr. H.J. Hoogeveen. 28/11
Als boven.
Cfm.
Gezien

[30 november 1844
Beschikking van de wnd. G.-G.]
* 30 november 1844
Beschikking van de wnd. Gouverneur-Generaal. (Bescheiden 1910, blz. 291)
Dekker verzoekt:
1. gelegenheid om zich te verantwoorden, en
2. intusschen wachtgeld.
1e. schijnt aan den loop der werkzaamheden te moeten worden overgelaten.
2e. staat in verband tot de vraag of de adressant zonder wachtgeld of onderstand
kan blijven bestaan.
Bijvoegen de stukken betreffende de suspentie en de reis naar Batavia.
En andermaal den Raad van Indië aanbieden.
30/11 Jhr. J.C. Reijnst.

[4 december 1844
Adviezen van de Raad van Indië]
* 4 december 1844
Adviezen van de Raad van Indië inzake de beschikking van 30 november, en nieuwe
beschikking van de wnd. Gouverneur-Generaal. (Bescheiden 1910, blz. 291)
Ik heb geen bezwaar tegen het toestaan van eenig wachtgeld totdat de zaak finaal
zal zijn beslist, vooral bijaldien requestrant geen middelen van bestaan heeft.
Hogendorp. 4/12
Van Nes 8/12
Mr. H.J. Hoogeveen 9/12
cfm.
Mede geen bedenking tegen het toekennen van het gewoon wachtgeld voor een
bepaalden tijd.
Du Puy. 6/12
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Het gewone wachtgeld toestaan gerekend van 11 dezer, (zie mijne adviezen op koml
Nos. 617 en 1810) met bepaling dat na ulto. Junij dit wachtgeld niet verder zal worden
uitbetaald zonder speciale autorisatie.
(De adressant schijnt van omtrent 1 October 1843 zonder inkomsten te zijn. Deze
omstandigheid zal nader worden overwogen.)
Jhr. J.C. Reijnst. 11/12

[10 december 1844
Missive van de Dir.-Gen. van Financiën aan de G.-G. met bijgevoegd
rekest van Dekker van 9 november]
* 10 december 1844
Missive van de Directeur-Generaal van Financiën aan de Gouverneur-Generaal,
met daarbij het rekest van Dekker, gedateerd 9 november. (Bescheiden 1900, blz.
46)
De brief van 13 oktober met de bijlagen, is niet teruggevonden. Het bijgevoegde
certificaat was uiteraard de door Michiels afgekeurde verklaring, welke door
Diepenhorst op 2 september 1843 verstrekt was.
No. 29.
Bijlagen, Diverse.
Batavia, den 10en December 1844.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.
Als een gevolg der bij art. 2 van 's Gouvernements Besluit ddo. 23e October jl.
No. 5 op de Algemeene Rekenkamer verleende aanschrijving, is de gesuspendeerde
Kontroleur der 2e klasse ter Sumatra's Westkust E. Douwes Dekker, als gewezen
kashouder te Natal, bij besluit van dat kollegie ddo 29 October jl. No. 44 belast
geworden met eene som van f 2106 koper, uitmakende het verschil tusschen het
bedrag van eenen door hem op den 3en Mei 1843 aan den Geëmploijeerde van de
Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij aldaar afgegeven, en bij 's lands kas
te Aijer-Bangies uitbetaalden wissel groot f 8931.92 en het bedrag van f6825.92 voor
dien wissel bij de kas te Natal in ontvangst genomen.
Hierop is de ambtenaar Dekker dezerzijds aangeschreven, zijne schuld bij 's lands
kas af te dragen, dan wel, indien daartegen bij hem bedenkingen mogten bestaan,
alsdan te handelen overeenkomstig de bepalingen, vervat bij het staatsblad van 1831
No. 71. Nadat de ambtenaar Dekker mij bereids bij het nevengaand schrijven ddo.
13 October jl. en bijlagen, met de omstandighe-
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den, waarin hij te Sumatra heeft verkeerd, had bekend gemaakt, ontving ik naar
aanleiding van bovenstaande aanschrijving tot storting van de som ad f2106 van hem
den bijgaanden brief ddo. 9 November jl. en het daarbij gevoegd aan Uwe Excellentie
gerigt rekest en bijlaag, waarin door hem de onderwerpelijke schuld van f2106 koper
wordt erkend en voorts verzoek doet,
a. tot opheffing zijner suspensie ter zake van ontrouwe Administratie,
b. dat hem van af het tijdstip dier suspensie worde toegekend zoodanig wachtgeld
of onderstand, als Uwe Excellentie zal behagen,
c. dat het hem competerend tractement over de maanden September, October,
November en December 1843, alsmede het bedrag van het hem toe te leggen
wachtgeld of onderstand over den sedert dien tijd verloopen termijn, moge
worden verrekend met den ten zijnen laste gebrachten post van f2106 koper,
d. hem te willen stellen in het genot van wachtgeld,
e. dat bij voorkomende gelegenheid tot plaatsing op hem moge worden gelet.
Eene nadere omschrijving van het met Dekker te Sumatra voorgevallene, acht ik
hierbij overbodig, vermits zulks alleen eene herhaling zoude zijn van hetgeen bij het
Gouvernement reeds volkomen bekend is, blijkens de besluiten van 24 October 1843
No. 4 en 23 October 1844 No. 5.
Hoezeer Dekker wat zijne administratie te Natal betreft, welligt niet geheel van
verzuim of achteloosheid is vrij te pleiten, zoo geloof ik echter, dat zulks alleen aan
jeugdige overijling en aan onbekendheid met al het gewigt van het voeren eener
geldelijke administratie, doch geenzins aan andere voor hem vernederende redenen
moet worden toegeschreven, en acht ik de ongelukkige positie, waarin hij tot dusver
verkeerd heeft, als eene meer dan voldoende straf voor de verkeerdheden door hem
begaan, als hebbende hij te Padang maanden lang, als eenen verworpeling met
armoede en gebrek te kampen gehad; terwijl hij sedert zijne aankomst te Batavia van
alle middelen van bestaan ontbloot, afhankelijk is geweest en nog is van de
welwillendheid van anderen, bijzonder van hem, aan wien hij eene schuilplaats en
tijdelijk onderhoud te danken heeft.
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Uit een met Dekker gehouden mondgesprek is het mij gebleken dat alleen wanhoop
en de gedachte dat door erkenning van schuld zijne suspensie zal worden opgeheven
en hij daardoor in het genot zal komen van eenigen onderstand, ten einde in zijne
nooddruft te kunnen voorzien, de redenen zijn, dat hij bij het onderwerpelijk aan
Uwe Excellentie gerigt rekest ten zijnen laste neemt, de bovengenoemde bij 's lands
kas te Natal te min in ontvangst genomene som van f2106 koper; als hebbende hij
mij verklaard, dat zich dat abuis nader zal moeten ophelderen; doch dat hij intusschen
de schuld op zich neemt en mitsdien het belastingsbesluit der Algemeene Rekenkamer
als juist beschouwende en als zoodanig eerbiedigende, hij geen gebruik zal maken
van de hem verleende bevoegdheid bij art. 49 van het Staatsblad van 1831 No. 71;
vermits naar zijn oordeel een beroep op de kommissie van revisie, in de gegevene
omstandigheden tot niets zoude leiden.
Het vorenstaande gevoegd bij de motieven, door den adressant ten rekeste
aangevoerd en de meer dan voldoende straf, door hem nu reeds sedert 15 maanden
ondergaan, leveren naar mijn inzien, in verband tot het Besluit ddo. 23 October jl.
No. 5, wel termen op tot eene opheffing van des adresssants suspensie onder
toekenning van eenen onderstand of wachtgeld.
Blijkens het hierbij gevoegd besluit van den Gouverneur van Sumatra's Westkust
ddo. 22 Julij 1843 No. 1504, is de ambtenaar Douwes Dekker ter beschikking gesteld
van den Resident der Padangsche Bovenlanden, onder de bij art. 4 van hetzelve
omschrevene voorwaarde namelijk: om onder genot van half tractement te Natal na
de overgave zijner betrekking daar te verblijven tot het behoorlijk bijwerken zijner
achterstallige administratie.
Hieraan is echter in zoover geen gevolg gegeven, dat Dekker, den achterstand
reeds bijgewerkt hebbende, vóór de ontvangst van des Gouverneurs besluit,
onmiddellijk na de overgave zijner administratie te Natal naar zijne nieuwe
bestemming is vertrokken; terwijl de Gouverneur van Sumatra op dien achterstand,
noch op de bepaling van half tractement in het zooeven vermeld besluit nader is
teruggekomen.
Intusschen is Dekker eerst bij besluit van den Gouverneur van
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Sumatra's Westkust ddo. 8 Januarij jl. No. 27, hierbij overgelegd, gesuspendeerd, en
aangezien hij, blijkens het bijgaand certificaat van ophouding van betaling, niet later
dan tot ultimo Augustus 1843 te Sumatra tractement heeft genoten, zoo komt hem
hetzelve in billijkheid nog te goed over de maanden September, October, November
en December 1843, tegen de uitkeering waarvan te Padang, blijkens het bijgevoegd
schrijven van den Assistent-Resident aldaar ddo. 20 December 1843 No. 1706, alleen
de bedenking bestond, dat het eerst overgelegd certificaat niet was opgemaakt
overeenkomstig de bestaande bepalingen. Op grond van al het vorenstaande en van
mijne eigene overtuiging, dat de adressant wezenlijk in kommervolle omstandigheden
verkeert en zoo moreel als physiek veel heeft geleden, neem ik de vrijheid Uwer
Excellentie in overweging te geven:
1e. de suspensie van den Kontroleur der 2e klasse te Sumatra's Westkust E. Douwes
Dekker thans te Batavia aanwezig, op te heffen;
2e. autorisatie te verleenen tot uitbetaling van zijn tegoedhebbend tractement ad
f 275 's maands over de maanden September, October, November en December 1843;
3e. denzelven van af de maand Januarij 1844 te stellen in het genot van een
wachtgeld of onderstand, ten bedrage van het een derde gedeelte van dat tractement;
4e. te bepalen dat de som, welke den adressant bij eene gelijkluidende beschikking
op art. 2 en 3 hierboven zal worden te goed gedaan, behoord te worden verrekend
met de som van f2106 koper, door hem aan de Lande verschuldigd en eindelijk 5e.
te bepalen dat hieruit voortvloeijende uitgaven zullen worden afgeschreven en
geaffecteerd, overeenkomstig het bekend gestelde op bijgaanden staat.
De Directeur-Generaal van Financiën,
Ruloffs.
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[14 december 1844
Besluit van de wnd. G.-G. betreffende Dekker]
* 14 december 1844
Besluit van den wnd. Gouverneur-Generaal inzake Dekkers rekest van 20 oktober.
(Bescheiden 1900, blz. 44)

Besluit
No. 10.
Gearresteerd,
J.C. Reijnst.
Buitenzorg, den 14en December 1844.
Gelezen het rekst van E. Douwes Dekker, laatstelijk Controleur der 2e klasse ter
Westkust van Sumatra, wiens ontslag als Controleur te Natal door den Gouverneur
van Sumatra's Westkust, van regeeringswege goedgekeurd is bij besluit van 24
October 1843 No. 4, terwijl hij ten gevolge van de missive van den Algemeenen
Secretaris van 16 Augustus 1844 No. 1078 naar Batavia is opgekomen, gedagteekend
Batavia, den 20en October 1844, houdende verzoek om in de gelegenheid te worden
gesteld de op zijne administratie van 's lands kas te Natal gevallene aanmerkingen
uit den weg te ruimen en om intusschen in het genot te worden gesteld van het gewoon
wachtgeld;
gezien het berigt van de Algemeene Rekenkamer, van 15 November 1844, No.
3361/59;
de Raad van Indië gehoord (advies van 29 November jl. No. 3071);
is goedgevonden en verstaan:
Aan den rekestrant, gerekend van af 1 December 1844, toe te leggen het gewone
wachtgeld, ten bedrage van het een derde gedeelte van het laatstelijk door hem
genoten activiteits tractement met bepaling, dat na ultimo Junij 1845, dit wachtgeld
niet verder zal worden uitbetaald, zonder speciale autorisatie.

[26 december 1844
Adviezen van de Raad van Indië]
* 26 december 1844 - 1 januari 1845
Adviezen van de Raad van Indië inzake de missive van de Directeur-Generaal van
Financiën dd. 10 december 1844. (Bescheiden 1910, blz. 299)
Zoolang de zaak van de afgegeven wissel ad. f8000 en de inname bij de boeken ad.
f6000 niet is opgehelderd kan ik volstrekt niet komen tot een advijs in den geest van
den Dir. Gen. v. fin. De
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Heer D. Dekker wil het doen voorkomen als of hij zoo men hem de terugkeer naar
Natal had toegestaan, aldaar de zaak had kunnen tot klaarheid brengen, doch hoe
was hij van Natal vertrokken, niet met verlof of om een springtogje naar elders te
maken, zoodat de kas niet was overgegeven maar voor zijne rekening bleef. Hij had
eene andere bestemming gekregen naar de Padangsche bovenlanden. Hij had zijne
kas en administratie overgegeven. Bij de overgave van die kas, zal hij Dekker toch
wel tegenwoordig geweest zijn, zal dezelve wel zijn voorgeteld, bepaalde zich nu
de zaak van de wissel aan den agent van de factorij tot een abuis in de boeken, dan
moest er natuurlijk eene meerderheid in koper ten bedrage van f2000 zijn bevonden
in 's lands kas.
De Heer Dekker is vooreerst voor gebrek behoed door de beschikking te zijn
aanzien genomen bij Besluit van 23 October 1844 No. 5 Ik geef overigens in
overweging om alle de stukken te stellen in handen van den Prokureur-Generaal om
c. en a. of ter pligtsbetrachting.
C.S.W. Graaf Van Hogendorp 26/12
Ik kan mij met bovenstaand advijs vereenigen.
Mr. J.F.W. van Nes 27/12
Gezien.
Mr. H.J. Hoogeveen 28/12
Ontv. 31/12
Geen bedenking tegen de § 2, 3, 4 van den Directeur Generaal voor de affectatie
conform de Algemeene Rekenkamer.
J. du Puy 1/1
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[1 januari 1845
Gedicht van Dekker: Nieuwjaar 1845]
1 januari 1845
Gedicht van Eduard Douwes Dekker in de Javasche Courant van Woensdag 1
Januarij 1845, rubriek Mengelingen. (Koninklijke Bibliotheek, 's Gravenhage)

Nieuwjaar.
1845.
Voor allen vliegt de tijd met de eigen snelheid henen,
Voor allen rolt deez' aard met de eigen wentling om;
Dezelfde zandkorl telt den polslag van de kleênen
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 wieken zweven;
Wij wand'len stap voor stap dezelfde loopbaan af
Naar 't kille graf.
Naar 't graf! - Is dat het doel waarop wij allen staren,
Is dat het eind des wegs waarnaar wij allen staan? Zijn we als het loof van 't woud, - als afgevallen blâren, Die groenden aan den struik, - verdorren, - en vergaan? Zijn we als de bloem des velds, die pronkend met haar geuren,
Na weinig stonden zijns, die geuren derft en kwijnt? Zijn we als 't genot van toen waarom wij heden treuren? Zijn we als de regenboog met schitterende kleuren,
Die, als haar purp'ren ring 't heelal te omvatten schijnt,
In damp verdwijnt? Zijn we als het schitt'rend licht, dat na een weinig blinken
Zijn glanzen in den nacht van 't Noorden ziet vergaan? Zijn we als de golf der zee, die opzwelt om te zinken? Zijn we als de daauw van 't loof, die viel om op te gaan? Zinkt alles wat den mensch zoo groot maakt en verheven
Als bloem en golf en loof in 't eindloos niet ter neêr? En is ter zelfder stond met de ademtogt van 't leven
't Beginsel van verderf ons aanzijn ingeweven? Legt men, na kort bestaan, het hoofd voor eeuwig weêr
Te slapen neêr? -
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O, treur dan om den dag die oprijst aan de kimmen, Met hem vloog weêr een deel van dat bestaan daarheen;
De stralen die daar ginds aan de Oosterhemel glimmen
Verkonden ons den tijd die wegvloed in 't verleên.
Die dag merkt weêr een stip in 't stipje van ons leven; Een jaar ontzweefde ons weêr op vleug'len van den tijd;
Als 't vlokje door de kracht des stormwinds voortgedreven,
Zoo ijlden we op de baan ten reisweg ons gegeven,
De baan, die van het wiegje ons door dit leven leidt
Naar de Eeuwigheid!
O toeft aan kim en trans, gij gloeijend gouden stralen,
Die 't nieuwe jaar begint en 't oude jaar besloot!
Nog lacht ons de aarde toe waarop wij adem halen;
Nog is ons 't leven dier; - nog schuwen wij den dood.
Wie zegt ons of de blos die morgen aan zal vangen
Niet van ons laatste jaar den korten loop begint? Wie zegt ons of de blos des levens op de wangen
Niet in dat jaar door 't ijs der doodskleur wordt vervangen,
En of men menig pand, zoo hart'lijk teêr bemind,
Aan 't eind hervindt? O toeft, gij stralen toeft, - laat ons een poos verwijlen,
O toeft, en rekt den tijd van 't al te kort bestaan!
O toeft,... waartoe die vlugt, - dat vrees'lijk voorwaarts ijlen...?
Is 't niemand dan vergund een stap terug te gaan?
Wij hebben veel verzuimd; - veel schoons bleef ongenoten; Wij hebben zoo veel schijn loszinnig nagejaagd; De juichtoon die er klonk, - de tranen die er vloten,
't Blijft alles in den kring van 't geen verging besloten; 't Wordt alles, als weldra de dag van morgen daagt,
Als weggevaagd.
Doch neen,... wij treuren niet om 't rollen van de jaren, Wij weten dat daar ginds, na 't einde van den tijd,
Al wat ons hier omgeeft, in 't niet is weggevaren.
Een nieuwe werkkring wacht ons boven:... de Eeuwigheid!
Een weinig maanden tijds is luttel tijds verloren:
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Dáár vatten we eeuwen duur met één gedachte in een; En kwetsen wij den voet aan kreupelstruik en doren,
Valt soms het pad naar ginds ons moeij'lijk op te sporen,
Toch altijd leidt die weg door 't scheem'rend leven heên
Naar God alleen!
Dáár zal niet elke stond in 't volgend uur verzinken; Dáár drijft het heden, niet den dag van gist'ren voort; Dáár taant de luister niet, die naaûw begon te blinken; Dáár wacht men de avond niet als naauwlijks de ochtend gloort; Geen onweêr spelt daar leed; dáár zal geen stormwind loeijen; Dáár klopt geen enkel hart, uit angst voor morgen, bang; Geen enk'le struik daar ginds waaraan geen rozen bloeijen; Dáár zal geen bitt're traan ons reispad meer besproeijen,
Die hier een diepe vore ons groefde op kaak en wang
Ons leven lang.
Geen tijdkring brengt dáár leed, - geen toekomst baart dáár zorgen;
't Verleên snelt met het uur van thans en dan in één;
Herinn'ring geeft geen smart, - geen raadsel blijft verborgen; Met de aard die ons ontviel, vlood al wat schijn is, heen.
Daarheen, - Goddank, daarheen geleiden onze schreden!
Geen toekomst schrikt ons af vol jamm'ren en bezwaar;
De weg leidt dra ten eind, waarop wij derwaarts treden;
Weêr vlood een jaar voorbij van 't aanzijn hier beneden...
Haast wenkt ons, is de dag van morgen eindlijk daar, Het nieuwe jaar.
Wees welkom dan o dag, die morgen aan zal breken,
Die ons een' nieuwen stap naar de Eeuwigheid verkondt!
Wij groeten uwen gloed als heerlijk vreugdeteeken,
En danken 't Albestuur dat ons dit teeken zond!
Hetzij dan 't nieuwe jaar ons treuren doet of weenen,
Hetzij ons elke dag een bron wordt van genot...
't Maakt luttel onderscheid;... wij reizen ginder henen,...
Dáár zal de Hemel ons, wat de aard niet gaf, verleenen,
Dáár zien wij lagchend neêr op 't vorig levenslot,
Omhoog bij God!
E. DOUWES DEKKER.

Batavia 31 December 1844.
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[5 januari 1845
Beslissing van de wnd. G.-G. betreffende Dekker]
* 5 januari 1845
Beslissing van de wnd. Gouverneur-Generaal inzake de missive van de
Directeur-Generaal van Financiën dd. 10 december 1844. (Bescheiden 1910, blz.
300)
Douwes Dekker.
1 is ontheven der functien van kontroleur te Natal bij plaatselijk besluit van 23
Julij 1843 No. 1504.
2 is gesuspendeerd bij plaatselijk besluit van 8 Januarij 1844 No. 27.
3 is naar Java overgekomen.
4 heeft wachtgeld sedert 1e December 1844.
1 is goedgekeurd bij besluit van 24 October 1843 No. 4.
2 is stilzwijgend in advies gebleven bij besluit van 23 October 1844
No. 5.
3 Missive Alg. Secretaris 16 Aug. 1844 No. 1078, in besluit 23
October 1844 No. 5.
4 is toegestaan bij besluit van 14 December 1844 No. 10.
5 hij is op Sumatra betaald tot ulto. Aug. en dus 15 maanden zonder inkomsten
geweest.
Dispositie.
Den Gouverneur van Sumatra's Westkust hooren hoeveel hem competeert van 1e
Sept. 1843 tot aan zijne suspentie bij 's Gouverneurs besluit van 8 Januari 1844 No.
27.
5/1 Jhr. J.C. Reijnst.

[21 februari 1845
Missive van de Alg. Rekenkamer aan de G.-G.]
* 21 februari 1845
Missive van de Algemene Rekenkamer aan de Gouverneur-Generaal (Bescheiden
1900, blz. 59)
No. 569/68.
Batavia, den 21en Februarij 1845.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal over Nederlandsch-Indië.
De Ambtenaar op wachtgeld E. Douwes Dekker, is als gewezen kashouder te
Natal, bij het dezerzijdsch besluit ddo. 29 October 1844 No. 44 door ons belast
geworden met de somma van f2106.00 (Twee duizend Een honderd en zes gulden
koper) uitmakende het verschil, tusschen het bedrag van eenen door hem
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op den 3en Mei 1843 aan den Geëmploijeerde van de Factorij der Nederlandsche
Handel-Maatschappij te Natal afgegeven en bij 's Lands kas te Aijer-Bangies
uitbetaalden wissel groot f8931.92 en het bedrag ad f6825.92 over dien wissel bij de
kas te Natal door hem in ontvangst genomen; en hebben wij, wijders bij missive van
den 29en October 1844 No. 3216/44, den Directeur-Generaal van Financiën van deze
opgelegde belasting kennis gegeven, met verzoek voor de invordering daarvan wel
het noodige te willen doen verrigten en voor den afloop de Algemeene Rekenkamer
in wetenschap te stellen; sedert van deze aangelegenheid niets meer vernomen
hebbende, nemen wij de vrijheid Uwe Excellentie hiervan naar aanleiding van het
voorkomende bij art. 49 der bepalingen op het beheer van 's Lands-Geldmiddelen,
Staatsblad 1831 No. 71, kennis te geven, met eerbiedig verzoek hierin wel eene
beschikking te willen nemen.
De Algemeene Rekenkamer,
P.J. Stammler.
Ter ordonnantie van dezelve, De Secretaris,
Feugen.

[11 mei 1845
Missive van Michiels aan de Alg. Secretaris; met bijlagen]
* 11 mei 1845
Missive met drie bijlagen van Generaal Michiels aan de Algemene Secretaris
betreffende Dekker. (Bescheiden 1900, blz. 60)
No. 880.
Drie bijlagen.
Soepajang, den 11en Mei 1845.
Aan den Algemeenen Secretaris te Batavia.
In antwoord op de missive van UEdG. in dato 11 Januarij jl. No. 54, heb ik de eer
UEdG. hierbij aan te bieden het certificaat van ophouding van betaling van den
geschorsten Controleur der tweede klasse E. Douwes Dekker benevens twee staten,
aanwijzende zijn debet aan het land en aan particulieren.
Uit vermeld certificaat zal UEdG. ontwaren, dat genoemd ambtenaar tractement
heeft genoten tot en met ultimo Augustus 1843, zoodat hij nog aanspraak heeft op
het onuitbetaald gebleven tractement van primo September 1843 tot den 8en Januarij
1844, zijnde de dag zijner suspensie.
De Generaal-Majoor titr Civiel en Militair Gouverneur ter Westkust van Sumatra,
Michiels.
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Bijl. 2 staten.
Nederlandsch-Indië.
Certificaat van ophouding van betaling.
De Assistent-Resident van Aijer-Bangies certificeert bij deze:
Dat de bij besluit van den Generaal-Majoor Civiel en Militair Gouverneur ter
Westkust van Sumatra ddo. 8 Januarij 1844 No. 27, gesuspendeerde Controleur der
2e klasse E. Douwes Dekker, in zijne betrekking van Civiel Gezaghebber te Natal
genoten heeft een maandelijksch tractement van f 275 waarvoor hij is uitbetaald tot
en met ultimo Augustus 1843.
Dat bij de uitbetaling gekort is:
1e. Twee percent voor Burgerlijke pensioenen over f 275 's maands;
2e. Eene som van f 247.50 successivelijk wegens buitengewone contributie voor
de burgerlijke pensioenen, verschuldigd door zijne bevordering tot Controleur 2e
klasse waarop alsnog te voldoen blijft f82.50;
3e. Vijf percent voor het Weduwen- en Weezenfonds voor Civiele ambtenaren,
van welk fonds hij contribuant is van f275 's maands; en
4e. Enz.
Dat voorts ten laste van genoemden ambtenaar loopen de posten, omschreven in
de beide staten hieraan gehecht - als aan het Gouvernement f 365.33 zilver, en f
3747.62 koper en aan particulieren f1043.56 koper.
Aijer-Bangies, den 29en April 1845.
De Assistent-Resident.
A. v.d. Ven,
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Bijlage 1.
Staat aantoonende het debet aan den lande van den Controleur der 2e
klasse E. Douwes Dekker, ter zake van de door hem te Natal gevoerde
administratie van November 1842, tot ultimo Augustus 1843.
dd.

Omschrijving der Posten. Bedragen:
Zilver

Aanmerkingen.
Koper

1842
December

Te veel betaald aan een
Conducteur, van een
Gouvernements-transport
naar Mandheling

f 4.-

Tractement aan een
mandoer bij het
zoutpakhuis

f 10.-

10.-

Wegens uit het artillerie
magazijn te Natal
ontvangen buskruit

2.-

Januarij

Tractement aan een
mandoer bij het
zoutpakhuis

10.-

Februarij

Te veel betaald aan een
conducteur

4.-

Idem

4.-

1843
10.-

Betaald voor f 140.de
ontlossing
van 25
koijangs
zout
Slechts
75.toegestaan f
3. - per
praauw
ladende 1
koijang
_____
Belast met het meerder
Tractement aan een
mandoer

65.10.-

10.-
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Maart

Te veel betaald aan een
conducteur

4.-

Idem

4.-

Praauwhuur naar Telok
Baleh

20.-

Tractement aan een
mandoer

10.-

10.-

April

Te veel betaald aan een
conducteur

4.-

Mei

Idem

4.-

Junij

Idem

4.-

Augustus

Genoten voorschot te
Batavia
f825.Hierop
afbetaald

549.97
_____

Rest alzoo

91.67

Te veel betaald aan een
conducteur

4.-

Voor het binnenloodsen
van 1 pantjalang

5._____

Augustus

183.36

_____

Transporteren f 133.67

f 349.36

Per transport f 133.67

f 349.36

Te veel betaald aan een
conducteur

4.-

Verschuldigde 1½% ten
behoeve van den lande van
het bedrag der vendutiën
over het 1e kwartaal 1843

86.22

Verschuldigde 1½% ten
behoeve van den lande van
het bedrag der vendutiën
over het 2e kwartaal 1843

36.55

Als voren een per mille
voor de armen over het 1e
kwartaal 1843

5.75
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Als voren een per mille
voor de armen over het 2e
kwartaal 1843

2.44

Aan te min ingenomen
gelden op wissel 3 Mei
1843 No. 9 ten behoeve
van den Geemploijeerde
der Factorij te
Aijer-Bangies

2106.-

Aan te min bevonden 3
koijangs 80 ponden Zout,
200 pd. Rijst bij de
overgave der pakhuizen
(missive Directeur der
Producten en Civiele
Magazijnen ddo. 14
October 1843 No. 2291)

693.96

Boeten wegens te late
51.66
indiening der kasrekening
over April 1843, van 15
Mei tot 16 Junij (31 dagen)

103.34

Als voren ter zake der 3 m. 180.verantwoording stukken 1e
kwartaal 1843 van 1 Mei
tot 17 Augustus (108
dagen)

360.-

Totaal

_____

_____

f 365.33

f
3747.62

} Bij
gouvernementsbesluit
ddo. 18 Januarij 1844
No. 6 is deze
tekortkomst voor
rekening van het land
genomen

Aijer-Bangies, den 29en April 1845.
Voor de opgave:
De Assistent-Resident,
A. v.d. Ven.
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Bijlage 2.
Opgave der particuliere schulden van den gewezen Controleur 2e klasse
te Natal E. Douwes Dekker, voor zoover die bij het Gouvernement bekend
zijn.
Omschrijving.

Bedragen:
Zilver

Diverse - naar volgens
missive Directeur-Generaal
van Financien ddo. 19 Juli
1842 No. 29 zilver f
917.78½ koper f 102,22, of
te zamen, het zilver met
20% agio koper
Hierop in mindering
gestort van af November
1842 tot en met Augustus
1843 f66 koper 's maands

Koper
f1203.56

660.-

_____

_____

Rest

f 543.56

Kontanten geleend van
Toewankoe Besaar te
Natal, zijnde het bewijs
daarvan opgezonden bij
missive van 14 October
1843 No. 349

500.-

_____
Te zamen

f 1043.56

Aijer-Bangies, den 29en April 1845.
Voor de opgave:
De Assistent-Resident,
A. v.d. Ven.

[14 juni 1845
Gouvernementsbesluit om Dekkers wachtgeld te verlengen]
* 14 juni 1845
Bij gouvernementsbesluit No. 9 wordt Dekkers wachtgeld verlengd tot eind
december. (Bescheiden 1900, blz. 46)

[4 augustus 1845
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Aankomst van Everdina Huberta van Wijnbergen in Indië]
4 augustus 1845
Aankomst van Everdina Huberta van Wijnbergen en haar twee zusters Henriëtte
en Sophia in Indië. (Zie brief van 26-27 maart 1846.) In papieren, uit het bezit van
de familie Van der Hucht, wordt 5 augustus als datum van aankomst vermeld.
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[16 augustus 1845
Missive van de Dir.-Generaal van Financiën aan de G.-G.]
* 16 augustus 1845
Missive van de Directeur-Generaal van Financiën aan de Gouverneur-Generaal.
(Bescheiden 1900, blz. 70). Het stuk is daar ten onrechte gedagtekend: 26 augustus
1845.
No. 4793.
Bijlagen 5.
Batavia, den 16en Augustus 1845.
Aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal over Nederlandsch-Indië.
Kommissoriaal van den 25en Junij jl. La A. (renvooi).
Last, om te dienen van consideratiën en advies op eene missive van den Gouverneur
van Sumatra's Westkust ddo. 11 Mei jl. No. 880, houdende aanbieding van een
certificaat van ophouding van betaling, van den gewezen Kontroleur der 2e klasse
aldaar E. Douwes Dekker, benevens twee staten aanwijzende zijn debet aan den
Lande en aan particulieren.
Consideratiën en advies van den Directeur-Generaal van Financiën.
De Rapporteur verzoekt zich ten deze te mogen refereeren aan zijn rapport van
den 10en December 1844 No. 29.
Op grond van de daarbij voorkomende overweging, moest in billijkheid het
bepaalde bij art. 4 van het Besluit van den Gouverneur van Sumatra's Westkust ddo
22 Julij 1843, No. 1504, bedoeld bij besluit ddo. 23 October 1844 No. 5, als vervallen
worden beschouwd, en wel uit aanmerking, dat de, naar de Padangsche Bovenlanden
overgeplaatste Kontroleur van Natal, E. Douwes Dekker, vóór de ontvangst van
opgemeld besluit zijne achterstallige administratie (mede oorzaak zijner verplaatsing)
had bijgewerkt, en onmiddellijk na de overgave zijner betrekking te Natal, naar zijne
nieuwe bestemming is vertrokken, zoodat er geene kwestie meer kon zijn van de
betaling van slechts half tractement, hetwelk bepaaldelijk was toegekend, voor het
in orde brengen zijner Natalsche administratie.
Als zoodanig schijnt deze zaak trouwens ook te Sumatra's Westkust te zijn
beschouwd, vermits, blijkens de bij opgemeld rapport bedoelde missive van den
Assistent-Resident van Padang ddo. 20 December 1843 No. 1706, alleen de
omstandigheid, dat het door Dekker ingediend certificaat van ophouding van beta-
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ling, niet was ingericht overeenkomstig de bestaande bepalingen, oorzaak is geweest,
dat het aan Dekker van af zijne verplaatsing van Natal, tot aan zijne suspensie bij
Besluit van den Gouverneur van Sumatra's Westkust ddo. 8 Januarij 1844 No. 27,
geen vol tractement is uitbetaald.
In verband hiermede, heeft de ambtenaar Dekker, derhalve nog aanspraak op de
uitbetaling van vol tractement als kontroleur der 2e klasse te Sumatra ad f275 's
maands, van af 1e September 1843 tot den 8en Januarij 1844.
In hoever hij overeenkomstig vaak genoemd rapport, met verandering in zoover
van het besluit ddo. 14 December 1844 No. 10, aanspraak mag maken op wachtgeld,
van af 8 Januarij tot ultimo November 1844? is eene vraag, die in verband tot de
beginselen van het algemeen rapport omtrent de wachtgelders, ddo. 27 Junij jl. No.
341, ontkennend zoude moeten worden beantwoord.
Tot eene exceptie in deze, ten behoeve van den ambtenaar Dekker, zouden echter
wel aanleiding kunnen geven de die-pongelukkige omstandigheden, in welke hij
sinds het met hem te Sumatra voorgevallene heeft verkeerd, en waarmede hij nog
langen tijd, wat zijn geldelijke betreft, te kampen zal hebben, indien het Gouvernement
hem daarin niet mogt willen tegemoet komen.
Bij eene gunstige beschikking ten deze, zoude aan Dekker minus de daarop vallende
contributiën nog aankomen vol tractement van 1 September 1843 tot 8 Januarij 1844
ad
f275 's maands

f1173.33

wachtgeld van 9 Januarij 1844 tot ultimo 983.81
November 1844 ad f91.66 's maands
_____
te zamen

f2156.14

en daarmede kunnen worden verrekend 2106.de, bij 's Gouvernements besluit ddo. 23
October 1844 No. 5 bedoelde, hem bij
besluit van de Algemeene Rekenkamer
van den 29en October daaraanvolgende
No. 44 opgelegde vergoeding van
waardoor hij alsnog zoude te goed hebben 50.14
behoudens de agio op het zilvergedeelte van voormelde f2156.14, als zijnde de
daarvan afgetrokken som van f2106 geheel koper.
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De overige, door den Gouverneur van Sumatra's Westkust op de in margine vermelde
staten gebragte posten, waarmede de ambtenaar Dekker alsnog zoude moeten worden
belast, zijn nog niet executabel, vermits daaromtrent door de Algemeene Rekenkamer
nog geen belastingsbesluit genomen is, terwijl ten aanzien van de daarop voorkomende
som van f275.03 per resto debet, voor een uit 's lands kas alhier genoten voorschot,
wordt gerefereerd tot het Gouvernements besluit ddo. 9 Februarij 1845 No. 3, onder
bekendstelling dat de borgen met het daarbij bedoelde uitstel genoegen hebben
genomen.
Met de particuliere schulden van Dekker op bedoelde staten bekend gesteld, kan
het Gouvernement zich, althans voor het tegenwoordige, niet inlaten, en zullen de
betrokkenen tot aan zijne wederplaatsing daarmede geduld moeten hebben, vermits
hij tot kwijting derzelve moeijelijk van zijn wachtgeld iets kan afdragen.
De Directeur-Generaal van Financiën adviseert Uwer Excellentie mitsdien:
1e. autorisatie te verleenen om aan den ambtenaar op wachtgeld E. Douwes Dekker
alsnog uit te betalen:
a. zijn te goed hebbend tractement als kontroleur der 2e klasse te
Sumatra's Westkust ad f275 's maands, van af 1 September 1843 tot
8 Januarij 1844,
b. wachtgeld, ten bedrage van het ⅓ gedeelte van dat tractement van
af 9 Januarij tot ulto. November 1844.
2e. te bepalen, dat hiermede zal worden verrekend, de som van f2106 koper, waarvan
hem de vergoeding is opgelegd bij het besluit der Algemeene Rekenkamer ddo.
29 October 1844 No 44.
3e. Al verder te bepalen dat de uitgaven sub a en b hiervoren vermeld, zullen worden
afgeschreven en geaffecteerd conform het bekendgestelde op bijgaanden staat.
De Directeur-Generaal van Financiën,
Ruloffs.

[18 augustus 1845
Dekker en Everdina van Wijnbergen officieus verloofd]
18 augustus 1845
Eduard Douwes Dekker en Everdina Huberta van Wijnbergen officieus verloofd.
(Zie brief van 14 oktober 1845)
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[10 september 1845
Besluit van de wnd. G.-G. betreffende Dekker]
* 10 september 1845
Besluit van de wnd. Gouverneur-Generaal betreffende Dekker. (Bescheiden 1900,
blz. 76)

Besluit
No. 16.
Buitenzorg, den 10en September 1845.
Gearresteerd: J.C. Reijnst.
Gelet op het besluit van 23 October 1844 No. 5, en de daarbij verhandelde stukken
omtrent den gesuspendeerden Controleur der 2e klasse op Sumatra's Westkust, E.
Douwes Dekker, naar aanleiding van welke aan de Algemeene Rekenkamer is
overgelaten, om dien ambtenaar, als gewezen kashouder te Natal, te belasten met f
2106 koper, of het verschil tusschen het bedrag van eenen door hem op den 3en Mei
1843 aan den Geëmploijeerde van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij
aldaar afgegeven en bij 's lands kas te Aijer-Bangies uitbetaalden wissel, groot
f8931.92, en het bedrag van f6825.92, voor dien wissel bij de kas te Natal in ontvangst
genomen;
Gelezen de missives:
a. van den Directeur-Generaal van Financiën, van 10 December 1844 No. 29, en
het door hem aangeboden request van E. Douwes Dekker vd., aan wien sedert, blijkens
de besluiten van 13 December en 14 Junij jl. Nos. 10 en 9, wachtgeld is toegelegd
van 1 December 1844 tot ultimo December 1845, onder andere verzoekende, dat de
bovengemelde som van f2106 koper, met welke hij bij het besluit der Algemeene
Rekenkamer van 29 October 1844 No. 44 belast is, moge verrekend worden met zijn
onuitbetaald tractement over de laatste vier maanden van 1843 en het hem te verleenen
wachtgeld na dien tijd;
in verband waarmede door den Directeur-Generaal wordt aangevoerd, dat, hoezeer
de adressant in zijne administratie te Natal welligt niet geheel van verzuim of
achteloosheid is vrij te pleiten, zijne fouten alleen aan jeugdige overijling en aan
onbekendheid met al het gewigt van zulk eene administratie, maar geenzins aan
vernederende redenen moet worden toegeschreven; dat de ongelukkige toestand, in
welken Dekker een zoo geruimen tijd te Padang en te Batavia verkeerd heeft, als
eene meer dan voldoende straf voor het begane kan gelden; en dat
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Dekker overigens de hoop voedt, de zaak der f2106 nader op te helderen;
b. van de Algemeene Rekenkamer, van 21 Februarij jl. No. 569/68, bevattende
het bij den laatsten volzin van art. 49 der bepalingen op het beheer van 's Lands
geldmiddelen (Staatsblad 1831 No. 71) voorgeschreven berigt, ter zake der f2106;
c. van den Gouverneur van Sumatra's Westkust, van 11 Mei 1845 No. 880, uit
welke blijkt, dat het tractement van kontroleur der 2e klasse aan Dekker is uitbetaald
tot en met Augustus 1843, terwijl hij gesuspendeerd is op den 8en Januarij 1844;
d. van den Directeur-Generaal van Financiën van 16 Augustus jl. No. 4793.
De Raad van Indië gehoord (adviezen van 28 December 1844 No. 3394 en 30
Augustus jl. No. 2569).
Is goedgevonden en verstaan:
Eerstelijk: Magtiging te verleenen om aan den ambtenaar op wachtgeld E. Douwes
Dekker uit te betalen:
a. tractement als kontroleur 2e klasse op Sumatra's Westkust ad f275 's maands,
b. wachtgeld ten bedrage van een derde van dat tractement van 9 Januarij tot ultimo
November 1844;
Zullende enz.
Ten tweede: Te bepalen, dat deze uitkeeringen zullen worden aangewend in
mindering der voldoening van de som van f2106 koper, hierboven vermeld.

[13 september 1845
Benoeming van Dekker tot tijdelijk ambtenaar te Krawang]
13 september 1845
Benoeming van Dekker tot tijdelijk ambtenaar te Krawang. (M.M.)
(Zegel 1 G)
Extract uit het Register der Besluiten van den vice President van den Raad,
waarnemenden Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië:
No. 8.
Buitenzorg, den 13 September 1845.
Gelezen enz;
De Raad van Indië gehoord;
Is goedgevonden en verstaan:
Den ambtenaar op wachtgeld E. Douwes Dekker, tijdelijk en
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uiterlijk tot ultimo December aanstaande, te stellen ter beschikking van den assistent
Resident van Krawang, onder genot eener toelage van f108⅓ 's maands, boven het
hem bij besluit van 14 December 1844 no 10, tot ultimo Junij 1845, toegelegd en bij
besluit van 14 Junij 1845 no 8, tot ultimo December 1845, verlengd wachtgeld van
f91.⅔ 's maands.
Extract dezes zal worden verleend aan den belanghebbende, tot informatie:
Accordeert met voors: Register;
De Adjunct Secretaris van het Gouvernement,
FCRose
Aan: Den ambtenaar op wachtgeld
E. Douwes Dekker te Batavia

[26 september 1845
Officiële verloving van Dekker en Tine]
26 september 1845
Officiële verloving van Eduard Douwes Dekker en Everdina Huberta Barones van
Wijnbergen (‘Tine’) te Parakan Salak. (Zie brief van 25 januari 1846)

[28 september 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 28 september 1845
Eerste brief van Dekker aan Tine, geadresseerd: Mademoiselle E.H. van
Wijnbergen, Parkan Salak. (Brieven I, blz. 107; Brieven WB I, blz. 71) De nieuwe
G.-G. was de heer Rochussen. De laatste regels van deze brief stonden op de
adreskant.
Buitenzorg, 28 September 1845.
Ik weet niet of gij reeds een' brief van mij verwacht, mijne lieve Everdine, maar
ik geloof, dat het u niet heel onaangenaam wezen zal als er vóór den bepaalden tijd
iets van mij komt opdagen. Ik had u gezegd: ‘den derden’ alsof het mij niet eerder
eene behoefte wezen zoude mij met u te onderhouden. Neem mij dus mijne
voorbarigheid niet al te kwalijk, - of laat den brief, tot den 3den Oktr. liggen; - beproef
het eens, Eefje. Foei hoe kom ik aan dat idee!
Ik ben gisteren geheel mouillé hier aangekomen, ik had regenbuijen onderweg
gehad die zoo hevig waren dat ik niet zien kon; ik reed op goed geluk voort, zonder
mijn jongen die mij uit het oog had verloren. Na eenigen tijd dwalens - ik was van
den weg af - kwam ik voor de rivier, waarover een bamboezen
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vlot ligt, doch bemerkte tot mijn leedwezen dat ik den regten weg geheel gemist had;
er was geen vlot te zien, en alle middel van traject bestond in een hoogzwevend
bamboezen bruggetje, dat op eene tant soit peu Amerikaansche wijze over de rivier
was geslagen en aan de Zwitsersche Duivelsbrug herinnerde. Gij kunt u geen idee
maken van de massa water die ‘hotsend en klotsend en schuimend en stuivend’
aanstroomde, - de weg zelf was rivier geworden. Het was een vreesselijk gezigt. Ik
had grooten lust er in te gaan om er te paard schuins met den stroom afdrijvende
zwemmende over te komen. De inlanders die ik daar aantrof raadden het mij af; - de
schuimende stroom scheen mij toe te roepen: ‘gij durft niet!’ O, ik wilde zoo gaarne!
Luister wat ik gedaan heb. Ik bragt mijn paard bij een chinees die daar woont, en
ging bedaard te voet het bruggetje over, omdat... omdat... gij begrijpt het wel, mijne
lieve, omdat ik aan zekere Dame beloofd heb mij niet te wagen. Geloof toch niet dat
ik mij hiervan eene verdienste maak, het is slechts om u te doen zien hoe lief ik die
zekere Dame heb. Ik kon mij niet weerhouden op het midden der brug staan te blijven,
om naar het water te kijken dat mij kokend en stroomend uitlachte. Na eenig zoeken
kwam ik op den grooten postweg te land omstreeks bij paal 41, hetgeen mij
ruimschoots in de gelegenheid stelde om mijne liefhebberij in het loopen den vrijen
teugel te vieren. Mijn jongen arriveerde een paar uur later.
Mijn voornemen om hier den algemeenen secretaris te spreken is geheel verijdeld.
ZEd. is naar Batavia om daar den nieuwen Gouverneur-Generaal te complimenteren
die gisteren gearriveerd is, en morgenochtend vroeg aan wal zal komen. Deel dit
berigt s.v.p. aan den heer v.d. Hucht mede.
Mevrouw Holle is zeer welvarende. Ik zeg dit vooraf omdat gij misschien schrikken
zoudt van hetgeen volgt. Toen ik gisteren middag aankwam, verhaalde men mij dat
HEd. zeer bedenkelijk ziek lag, zoo zelfs dat de heer Van Hogendorp zich in allerijl
als Notaris naar Bolang had begeven, om haar testament te maken. Ik informeerde
overal en hoorde overal hetzelfde. Gij kunt nagaan hoe mij dit trof. Ik liet heden
morgen de twee koelies die mijn goed gedragen hadden, niet vertrekken, ten einde
na de terugkomst van den heer H., als ik het regte van de zaak wist, ter-
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stond een hunner met spoed naar P. Salak te zenden met tijding. De heer H. is heden
middag geretourneerd en heeft mij goddank gerust gesteld.
Mijnen brief aan Henriette en Sophie had ik verschoven. Eene
‘verlovingscommunicatie’ en een ‘sterfhuis’ zouden erger ‘jureren’ dan zwart, paars
en blaauw in eene geldbeurs! Ingesloten het briefje van den Heer Hogendorp, om
als er welligt eene nadeelige tijding mogt overwaaijen, de familie geheel gerust te
stellen.
O wat was mijn hart vol, gisteren toen ik u daar zoo alleen te midden van velen,
achterliet! Het scheen mij alsof ik verkeerd handelde heen te gaan zonder u, alsof
het eene lafhartigheid was eenen last te gehoorzamen die mij van u verwijderde, en
ik was verdrietig op de omstandigheden die mij dwongen u te verlaten. Nooit zal ik
er aan gewennen mijn eigen meester niet te zijn; het is mij altijd alsof ik vroeger vrij
was, - en heden voor het eerst gebonden; hoe komt dit toch, lieve beste Everdine, ik
ben toch sedert 1820, dat is zoolang als ik ademhaal, afhankelijk geweest, en de
omstandigheden hebben mij waarlijk geen grein assujettissement geschonken?
Heden avond sprak ik eene Dame die mij wat hare persoon aangaat weinig belang
inboezemt, doch welke ik vroeger te Batavia als meisje gekend had, in 1839. Zij was
zoo veranderd dat ik haar niet herkend zoude hebben. In 8 à 7 jaren tijds was zij van
een vlug vrolijk meisje, eene zwaarlijvige respectabele huismoeder geworden, - toén
was zij sentimenteel, nú degelijk, toén gevoelig, nú verstandig, toén poesie, nú prosa!
Ik staarde haar aan, en vraagde of zij gelukkig was, hetgeen: ‘ja’ ten antwoord kreeg.
Bij nader gesprek bespeurde ik dat dit ‘ja’ zeggen wilde: ik krijg genoeg te eten,
mijne kinderen hebben geen rood haar, bogchels of kromme beenen, en mijn man
slaat mij niet! O, ik heb oogenblikken waarin ik verlang dat eene degelijke stevige
werkelijkheid, het vliegend, huppelend, afmattend genot mijner onstoffelijke droomen
vervangen moge. Ik staarde die vrouw aan, als wilde ik de laatste zeven jaar op haar
gelaat nalezen, - het stond er duidelijk, ik las het en begreep het, maar lieve Everdine,
hoe geheel anders staan die jaren bij mij aangeteekend. Het was alsof men de
scheepsjournalen vergelijkt van
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twee vaartuigen die dezelfde reis hebben gemaakt, maar een geheel anderen weg
hebben genomen. Neen die vergelijking is niet juist, haar reis is afgeloopen en de
mijne...
Ook de mijne zal, God geve het, spoedig gedaan wezen; door de menigte van
aandoeningen heen, die het hart vermoeijen en het hoofd belemmeren, zie ik eene
rustige, ik zoude bijna zeggen, prosaische toekomst te gemoet, met juist zooveel
poezie als er noodig is om mijne lieve Everdine, mijne Engel, en mijne kinderen,
gaven Gods te noemen.
Ik gevoel mij zoo gelukkig dat ik er huiverig van ben. ‘Is het wel waar?’ vraag ik
mij zelven, evenals de eerlijke bedelaar wien men een goudstuk gaf, vragen zoude:
‘Is dat wel waarlijk voor mij?’ Ja, ja, het is waar, ik heb uwe tranen gezien toen ik
vertrok, en ik begreep wat ten Cate meende toen hij zeide:
‘Geef uw lachjes aan elk dien gij minder bemint,
Maar bewaar toch uw traantjes voor mij!’

Ik zal gelukkig zijn, gij weet wat ik geluk noem, ik laat het Holm zeggen in de
Eerlooze. ‘O, hoe schoon moet het zijn als geliefde stemmen met ons medebidden
om het dagelijksch brood en vergeving van schulden.’ Dat geluk zult gij mij geven,
Everdine, - en ik herhaal en bevestig mijne belofte om u zoo gelukkig te maken als
door hartelijke trouwe liefde mogelijk is.
Mijne lamp weigert dienst, ik sluit derhalve. Groet ieder van mij, vooral... ja wie
vooral? Allen, allen! Goeden nacht, mijn meisje, mijne Everdine, - duizend kussen
voor u, en gelukkige droomen voor mij - goeden nacht!
Uw Eduard
Schrijf dikwijls en veel, adresseer uwen eersten brief op Buitenzorg aan E. Douwes
Dekker, Ambtr. o/wgd, en later als boven te Poerwakarta (Krawang)
Schrijf mij wat gij doet, wat er voorvalt, maar lieve, bovenal wat gij denkt.
Met een weinig postpapier voor Everdine en eenige sigaren voor den heer Van der
Hucht. De koek is voor de kinderen. Dat trommeltje is vol geweest doch men heeft
mij geplunderd.
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[30 september 1845
G.-G. Rochussen aanvaardt zijn ambt]
30 september 1845
Gouverneur-Generaal Jan Jacob Rochussen aanvaardt zijn ambt.
Blijkens de brief van 15 december 1845 heeft Dekkers broer, Ds. Pieter Douwes
Dekker, met Rochussen over Dekker gesproken bij diens vertrek uit Den Helder.

[2 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 2 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 114; Brieven WB I, blz. 75)
Buitenzorg 2 October 1845.
Lieve Everdine, Dezen ontvangt gij door den Heer van Heeckeren die morgen
ochtend vertrekt. Ik ben in dien tijd nog in de haast naar Batavia geweest doch te
vergeefs. Ik hoop echter morgen ochtend vroeg tegelijk met den Heer Van Heeckeren
te kunnen vertrekken, en zal u van Krawang terstond schrijven om uwen lieven brief
te beantwoorden. Neem het ditmaal hiermede voor lief, ik zoude u toch niet zóó
kunnen schrijven als ik wel wilde omdat ik zeer uit mijn humeur ben, adieu
Uw Ed.
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Krawang
1845
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Tine's familie
De drie freules Van Wijnbergen: Everdina Huberta (geboren 1819), Henriëtte Marie
(geboren 1822) en Sophia Louise (geboren 1823) hadden op zeer jonge leeftijd,
namelijk enkele dagen na de geboorte van Sophia, hun moeder, Maria Arnolda
Fischer, verloren. Enige jaren later stierf ook hun vader, Carel Fredrik Jan Pieter
Baron van Wijnbergen. Hun grootmoeder, Everdina van Wijnbergen-Kleijnhoff,
wier echtgenoot Willem Lodewijk van Wijnbergen, na een fraaie militaire carrière
in 1815 in de slag bij Quatrebras gesneuveld was, nam met haar twee ongehuwd
gebleven dochters, Everdina en Wilhelmina Carolina van Wijnbergen, de zorg voor
de drie jonge wezen op zich.
De familie Van Wijnbergen was verarmd, naar men destijds meende door de schuld
van de overgrootvader Lambert Floris van Wijnbergen. Ook de familie van Tine's
grootmoeder, Kleijnhoff, en die van Tine's moeder, Fischer - ofschoon beide in
vroegere jaren bemiddeld - hadden geen vermogen meer, behalve in een andere tak.
De familiekring van Tine en haar zusters zou zich vrijwel tot haar grootmoeder en
haar beide tantes beperkt hebben, indien zij geen liefde en gastvrijheid hadden
ondervonden van verscheidene leden van het ruimer gefortuneerde en bijzonder
talrijke geslacht Van der Hucht, met wie de freules Van Wijnbergen in de vijfde en
zesde graad verwant waren.
De zuster van Tine's grootvader, Carolina Frederika van Wijnbergen (geboren
1771), was gehuwd met Albertus van der Hucht. Uit dit huwelijk waren talrijke
kinderen geboren, neven en nichten dus van Tine's vader. De volgende van hen zijn
in het leven van Tine en haar zusters van belang geweest:
Anna Jacoba van der Hucht (geboren 1795), gehuwd met Johannes Kerkhoven
(geboren 1783), wonende op het buitengoed Hunderen nabij Twello;
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Jan Pieter van der Hucht (geboren 1797), gehuwd met Johanna Constantia Wilhelmina
Lulofs (geboren 1796), wonende te Amsterdam;
Clara Henriëtte van der Hucht, (geboren 1800), gehuwd met Theodorus Johannes
Kerkhoven (geboren 1789), wonende te Amsterdam;
Alexandrina Albertina van der Hucht (geboren 1802), gehuwd met Pieter Holle
(geboren 1804);
Johanna Gerardina van der Hucht (geboren 1804), gehuwd met Dr. Cornelis Pen,
arts te Loenen aan de Vecht;
en Guillaume Louis Jacques van der Hucht, genaamd Willem (geboren 1812),
gehuwd met Sara Johanna Pen, een zuster van Dr. Cornelis Pen (geboren 1811),
wonende te Amsterdam.
Bij de leden van deze familie Van der Hucht bestond een ongewoon grote
belangstelling voor Nederlands-Indië, en speciaal voor Java. Men was ervan overtuigd
dat Nederlandse kolonisatie aldaar om verschillende reden gewenst zou zijn. In 1843
vertrokken Pieter Holle en zijn vrouw Alexandrina Albertina van der Hucht met een
familiegroep van tegen de dertig personen naar Java. Hij werd daar administrateur
op het landgoed Bolang; maar al in 1844 kwam hij te overlijden.
Eveneens in 1843 vertrok Willem van der Hucht met zijn vrouw Sara Johanna Pen
en hun drie zeer jonge dochtertjes naar Java; hij nam te Parakan Salak de exploitatie
van een half theeland op zich. Zakelijk gezien werd de reis een succes, in persoonlijk
opzicht een tragedie: in 1844-1845 overleden kort na elkaar zijn vrouw en twee van
zijn kinderen. Alleen het oudste dochtertje bleef in leven.
Jan Pieter van der Hucht publiceerde in 1844 een ‘Betoog tot aanprijzing eener
Kolonisatie van Nederlanders naar Java’, en later nog een ‘Beantwoording van tegen
hetzelve gemaakte bedenkingen’. In 1845, nadat men bericht had ontvangen over de
eerste, gunstige ervaringen van Willem van der Hucht, bracht Jan zijn plan zelf in
praktijk door met zijn hele gezin van vrouw en acht kinderen, benevens het gezin
van zijn zwager Dr. Pen met vrouw en drie kinderen, en bovendien nog de drie onder
zijn hoede genomen freules Van Wijnbergen naar Java te gaan, om daar de andere
helft van het theeland Parakan Salak te gaan exploiteren.
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Behalve met de families Van der Hucht, Holle en Pen, was Tine ook nog verwant
met de familie Van Heijst, doordat de tweelingzuster van haar grootmoeder, namelijk
Adriana Kleijnhoff, uit haar huwelijk met Mr. Willem Carel Graevestein een dochter
had: Adriana Graevestein (geboren 1797) die in 1820 huwde met Hendrik Paulus
van Heijst (1788-1831). Hun zoon, Frans Marinus van Heijst (geboren 7 januari 1824
te Culemborg) woonde in de jaren 1843-1845 te Banjermassing, Borneo, en was in
1845 tijdelijk te Batavia, waar hij het blijkbaar is geweest die Eduard Douwes Dekker
in contact heeft gebracht met Willem van der Hucht, die een volle neef was van zijn
vader.
Gezien deze structuur van de familie Van der Hucht is het wel duidelijk, dat Tine
en haar zusters omstreeks 1845 op Java talrijke ‘neven en nichten’ hadden, op wier
Indische gastvrijheid men eventueel wel voor een beperkte tijd kon rekenen - maar
ook, dat hun toekomst in direkte zin afhankelijk was van het succes der
kolonisatie-plannen van Jan van der Hucht, in wiens geleide zij naar Indië waren
gegaan.
Met al deze personen kwam Dekker, door zijn verloving met Tine, in betrekking
te staan; hun namen vindt men voor en na in de brieven die hij in deze maanden
schreef - brieven, die voor het overige een onovertrefbaar beeld geven van zijn
persoonlijkheid, en van de kleinsteedse atmosfeer te Poerwakarta, de hoofdplaats
van de assistent-residentie Krawang. Enkele verdere gegevens dienaangaande vindt
men in aantekeningen van Mimi, gedateerd 14 december 1872 en 16 november 1876.
De bevolking van de residentie Krawang wordt omstreeks 1840 geschat op 31.500
zielen; het aantal ‘Europese inwoners’ aldaar, vermeld in de ‘Almanak en
Naamregister van Nederlansch Indië voor het jaar 1845’, is 64.
G.S.
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Deze genealogische staat geeft de toestand weer omstreeks 1845. Bewijsstukken worden voor zoveel
nodig vermeld of afgedrukt in de biografische aantekeningen aan het einde van dit boek.
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Brieven en dokumenten
[Bijlage
Geboorte-akte van Tine]
Bijlage.
Geboorte-akte van Everdina Huberta van Wijnbergen (Burgerlijke Stand,
Antwerpen. Fotokopie M.M.)
le Vingt Sept Septembre dixhuit cent dixneuf, à trois heures de relevée, pardevant
nous Marc Antoine fortuné Le Paige échevin de la ville d'anvers et officier de l'Etat
civil Spécialement délégué,
Déclaration de naissance d'Everdina Huberta Van Wijnbergen, née le vingt Six
Septembre, an suscrit, á deux heures et demie du matin, fille légitime de charles
frederic Jean Pierre, second Lieutenant á la 15e division d'infanterie, agé de vingttrois
ans, natif de Ravenswaaij, province de Gueldres, domicilié á anvers, Sn. 3 No 1086.
et de Marie Arnoldine fischer, son épouse, agée de vingt ans, native d' oosterwijck,
brabant Septentrional, a été faite par le Pere précité, lequel nous a présenté l'Enfant,
en présence de Lamoral Hans Guillaume van Aijlva Rengers, premier lieutenant á
la dite division, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, agé de vingt quatre ans,
en garnison á anvers, et de Gerard Bouman, premier lieutenant á la même division,
agé de vingt neuf ans, en garnison á anvers, et nous en avons rédigé le présent acte
dont lecture a été donnée aux comparans, lesquels ont signé avec nous.
A: Le Paige
Le Secretaire de la régence
Wellems
Van Wijnbergen
Lt.
van Aijlva Rengers
1: L:
GBouma
1 lt.
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[2-11 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 2-11 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 114; Brieven WB I, blz. 75)
Over de reis vgl. een aantekening van Mimi, 14 december 1872.
Het kruisje bij de ongesteldheid van de heer Dickelman beduidt volgens Mimi dat
deze ongesteldheid drankzucht was.
De aanduiding: ‘zijne nicht’ (blz. 482) is een omschrijving voor Everdina, die een
nicht was van Van Heijst.
Buitenzorg,

2 October 1845

Buitenzorg,

3 October 1845

Gintong,

7 October 1845

Poerwakarta,

8, 9, 10 October 1845

Met uwen hartelijken brief van 29 Sept. voor mij, zet ik mij neder om met mijne
Everdine te praten, hoewel het mijn voornemen is dezen brief niet van hier te
verzenden, doch dezelve na mijne aankomst ginder voort te zetten. De Heer van
Heeckeren met wien ik hier kennis gemaakt heb, vertrekt morgen naar P.S. ZEd.
wachtte tot nog toe te vergeefs op een paard, en zal waarschijnlijk met het paard gaan
dat ik mede had genomen, om aan den heer Serlé af te geven, hetgeen niet geschied
is. Ik hoop dat de ontevredenheid van den heer v.d. Hucht niet lang zal geduurd
hebben, wijl ik ZEd. na de ontvangst van uwen brief terstond over die historie
geschreven heb. Wees nu nog zoo goed te zeggen dat ik met den heer Serlé heb
afgesproken dat deze, indien de heer v.d. H. het geweer van Soek terug wil zenden,
zich met de ontvangst daarvan belasten wil.
Uwen brief heb ik van buiten geleerd door het menigvuldig overlezen. Ik had het
noodig mij daardoor op te wekken, dewijl ik tegenwoordig beheerscht word door
eene melancholie waarvan ik mij geen denkbeeld maken kan. Ik heb u reeds gezegd
dat ik gewoonlijk stil ben, en in mij zelven gekeerd; men zoude het niet gelooven
als men mij te Parkan Salak had hooren gekscheren met de meisjes, en vrolijk zijn;
ik begrijp mij zelven op dat punt niet; het schijnt alsof er eene te grootere reactie bij
mij plaats vindt, naar mate ik mij eenige dagen te voren gelukkiger gevoelde. Ik weet
niet bepaald wat mij drukt, en evenals gij, beschuldig ik mij zelven van
ondankbaarheid. Met uwen brief in
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de hand, vraag ik wat ik toch meer begeer? Ik zoude immers uwe liefde voor geene
andere omstandigheid ter wereld willen verruilen; moest ik mij niet zoo gelukkig
gevoelen, dat er geen plaatsje in mijne ziel overbleef waar eene onaangename
gewaarwording huisvesten konde?
Ik hoop, neen, ik vertrouw dat gij het mij niet ten kwade zult duiden als ik u met
verdrietelijke buijen lastig val, wij moeten alles te zamen deelen, smart en genoegen,
alles. Knor dus niet op mij, mijne lieve, misschien is het slechts eene voorbijgaande
bui, misschien louter een gevolg van mijne tegenwoordige werkeloosheid die op
mijn gemoed werkt als de vermaken van Capua op het leger van Hannibal, misschien
zal het slot van dezen brief op vrolijker toon geschreven zijn. Ik ben door verschillende
omstandigheden hier zeer tegen mijn wil opgehouden, en omgeven door menschen
die ik meerendeels ken noch acht. Het spijt mij eene slechte trek in mijn karakter op
te merken welke ik vruchteloos tracht tegen te gaan; het is eene soort van afgunst,
jegens degenen die het wèlgaat. Het is een natuurlijk maar niet geoorloofd gevolg
mijner omstandigheden. Gedurig denk ik waarom moet het juist hèm of hèm zoo
mede loopen? Was ik in die positie van welvaart, rijkdom of onafhankelijkheid dan
was ik niet genoodzaakt zoover van haar te gaan, dan keerde ik naar Parkan S. terug
om Everdine mede te nemen. Verbeeld U eens... als ik mijn eigen meester was! Ik
weet wel mijne lieve Everdine gij zult mij geduld aanraden, en dat is verstandig,
maar ik heb op dat punt geen geduld, ik zal elken dag voor dat oogenblik mij
ongelukkig gevoelen, ik benijd den koelie die le jour en jour leeft, en gaan kan waar
zijn hart (s'il y en a) hem roept. O, wij domme menschen die ons behoeften hebben
aangewend boven die welke de Natuur ons gaf! De liefde zegt: bewoont een
bamboezen huisje, kleed u en eet als een inlander, hebt elkander opregt lief, en gij
zult gelukkig zijn. Op mijn zestiende jaar droomde ik van zulk een lot, en nu nog ik schaam mij het aan iemand anders dan mijne Everdine te zeggen - nu nog durf ik,
met de meerdere ondervinding, mijne kinderdroomen geen dementi geven. Ik geloof
het nog. Ik hield meestal een soort van dagboek waarvan veel verloren is gegaan, in
sommige overgeblevene stukken van mijn 15e à 16e jaar staan uitdrukkingen die
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hierop nederkomen: ‘als gij deze bladen in rijper leeftijd naleest, spot dan toch niet
met de meeningen en verwachtingen van dezen tijd (1835). Mogelijk is het dat gij
eenmaal het leven van eene geheel andere zijde beschouwen zult, volwassenen
noemen mijne denkbeelden van heden, kinderlijk, welligt kinderachtig, - maar vergeet
toch nooit dat die denkbeelden, hoe ongegrond misschien, u eenmaal heilig waren,
en dat waarschijnlijk uw hart aan schoonheid verliezen zal, wat het verstand aan
juistheid gewonnen heeft, enz.’
Zie, ik had er toen reeds een flaauw begrip van dat de kleuren van het leven,
regenboogskleuren waren, en toch is de waarschuwing welke ik tot mij zelven rigtte,
overbodig geweest. Misschien is het aan eene mindere verstandsontwikkeling toe te
schrijven dan bij anderen plaats vindt, ik moet bekennen nooit verstandig genoeg
geweest te zijn om mijne zestienjarige luchtkasteelen omver te halen. Ik geloof nog
gelukkig te kunnen zijn in uitwendigen tegenspoed. Zij die anders denken en ik, wij
kunnen beide gelijk hebben. Hemel, geef hun geld, rijkdom, weelde - mij, liefde! Zíj
zullen mij, ik hèn beklagen, en op het sterfbed moge het uitgewezen worden wie regt
had.
En dan die verfoeielijke afgunst waarvan ik zoo even sprak? Waarom benijd ik
anderen omdat zij in het bezit zijn van goederen waaraan ik geene waarde hecht?
Waarom zeg ik niet: ‘Kom, Everdine, het leven is te kort om het geluk te verschuiven,
kom, nu, dadelijk, van heden af zullen wij alles voor elkander zijn! Er zijn wel is
waar omstandigheden die eenig uitstel zouden wenschelijk maken, maar wat
bekommert gij u daarover; neem wat u het schoonste is, en tel het overige niet.’
Waarom zeg ik dat niet? Omdat ik een zwak inconsequent schepsel ben, die fraai
redeneert over de onwaarde van fortuin, en toch niet sterk genoeg wezen zoude om
zonder grieve te zien dat zijne vrouw in een katoenen japonnetje gekleed ging als
eene andere mooi getoiletteerd was. Hoe kinderachtig, hoe kleingeestig! Wel verre
van nu te lagchen over mijn schrijven van 1835, zoude ik mij toen geschaamd hebben
als men mij had kunnen voorspellen wat ik tien jaren later schrijven zoude. Ik ben
niet vooruitgegaan sedert dien tijd! Of is dat het verstand dat met de jaren gekomen
is; is dat de vrucht van ondervinding, is
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dat levenswijsheid? De duivel hale dat verstand, die vrucht is bitter, die levenswijsheid
zoude mij gek maken.
Laten de bovenstaande curieuse tirades u tot een staaltje strekken van hetgeen er
in de laatste dagen in mij is omgegaan. Mijn slecht humeur zal u niet meer
bevreemden, als ik u zeg dat gedachten als de bovenstaande mijnen tijd nagenoeg
geheel hebben aangevuld, slechts nu en dan afgebroken door het lezen van uwen
allerliefsten brief, - ook zult gij het mij vergeven dat ik u deelgenoot maak van mijne
verdrietelijkheden... Everdine, ik heb u zoo lief!
Gintong, 7 Oktober. Wat ‘Gintong’ is zal u straks duidelijk worden, lieve meid,
en geloof niet dat de gaping die er in den datum bestaat ook in mijne gedachten heeft
plaats gevonden. Ik heb trouw aan u gedacht, en mij op de reize menigmaal bij u,
maar nooit of zelden u bij mij gewenscht. De redenen zullen u blijken als gij het
volgend interessant (!) reisverhaal ten einde toe wilt nalezen, hetgeen zeer voor uw
geduld prouveren zoude.
Zaturdag 's morgens ging ik vergezeld van een jongen van Buitenzorg op weg, ik
had Gouvernements paarden aangevraagd, dewijl mijn paard van Batavia zeer ziek
op Buitenzorg was aangekomen. Na een halve paal gereden te hebben viel het paard
van mijn jongen neer. Ik liet het terug brengen en mijn jongen op het mijne rijden,
daar ik het te voet gaan verre prefereer boven het zitten op zulk een ellendig dier als
er door het Gouvernement aan in dienst reizende ambtenaren verstrekt wordt. De
distantie van Buitenzorg naar Krawang is in eene regte lijn zoo groot niet, doch men
moet belangrijke omwegen maken. Ik had mij natuurlijk zoo goed mogelijk
geinformeerd naar den te nemen weg; dezelve leidde grootendeels van de postroute
af over particuliere landen, namelijk Tjiloear, Tjitrap en Tjilingsie, welke alle onder
buitenzorgsch grondgebied behooren, van daar over Bekassie (bataviasche
ommelanden) naar het Krawangsche. Toen ik B/zorg verliet, rekende ik er half en
half op dat ik bij een der landeigenaren wel een goed paard zoude oploopen, hetgeen
mij hoogst welkom wezen zoude, daar ik mij eenigszins onwel gevoelde, en dus niet
voor mijn genoegen liep. Op Tjitrap vond ik niemand tehuis. Ik ging echter zitten
en vraagde eenen jongen mij een kop thee te geven, hetgeen hij niet dorst

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

469
te doen. Na eenige vergeefsche pogingen om denzelven daartoe over te halen ging
ik mooi knorrig verder en liep den vervelenden weg zeer verdrietig voort. Mijn jongen
hield mij te paard bij, hetgeen hij wel zou gelaten hebben als ik op weg naar Parkan
Salak geweest was! Ik kan u mijn onaangename gemoedstoestand niet beschrijven.
Tegen den middag kon of wilde ik niet langer loopen. Ik hield halt bij eenen inlander
die mij warm water en rijst voorzette, daar viel ik door de hitte bedwelmd in slaap.
De streken zijn daar veel heeter dan in de Preanger wijl het laag vlak land is. Ik sliep
op de bamboezen baleh-baleh een paar uren, beloonde den man door hem een bonnetje
te geven op Van Rees te B/zorg (ik had nagenoeg geen geld bij mij) en ging verder
ofschoon ik door hevige regenbuijen zeer nat was geworden, dewijl ik hoopte dien
avond Tjilingsie te zullen bereiken, waar mij naar ik meende een goed onthaal wachtte.
Eerst tegen zeven ure, ik had loopen dwalen door en over moeras en rijstvelden, was
ik bij het schoone landhuis. Ik liet den jongen zeggen dat er een heer was die om
nachtverblijf verzocht; men liet mij vóór, buiten de galerij, staan. Na lang wachten
ging ik op den stoep zitten, eindelijk kwam de jongen terug met de volgende
boodschap: ‘Mijnheer moet het niet kwalijk nemen, doch daar Mevrouw alleen te
huis is kan zij niemand ontvangen.’ Mijn reeds zeer verdrietig humeur werd hierdoor
niet vrolijker. Ik zond den jongen andermaal naar binnen. ‘Zeg aan Mevrouw dat ik
vermoeid en onwel ben, dat ik 26 à 28 paal geloopen heb, dat ik niet weet waar ik
den nacht zal doorbrengen en dat ik mij met een matje en een kussen in een bijgebouw
behelpen wil.’ Het antwoord was hetzelfde. Daar stond ik in het donker op eene
geheel onbekende plaats, afgemat en verdrietig en eene Europesche vrouw weigerde
mij een nachtverblijf. 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. Die jongen zal wel gedacht hebben dat dit eene wonderlijke manier
van corresponderen was, hij lichtte mij met eene lantaarn bij, en ik schreef het
volgende op eene der pilaren met goed groote letters welke ik hem verzocht niet
uittewisschen, daar het eene belangrijke tijding voor zijnen Heer bevatte:
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O, 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.

en daaronder mijn naam voluit, opdat de heer Arnold als hij tehuis komt, en mij iets
over mijne inscriptie zeggen wil, mij zoude kunnen vinden. Het is wel is waar zijne
schuld niet, maar die zijner vrouw, doch in allen gevalle schijnen de instructies
omtrent het oefenen van hospitaliteit op dat land niet zeer dringend te zijn.
Ik schaamde mij voor mijn eigen jongen, en liep op goed geluk voort zonder nog
te weten waar ik belanden zoude. Een inlander (ik geloof een mandoor van het
wachtsvolk) liep mij na. Hij had, zeide hij, Notabene medelijden met mij! - hij
verzocht mij bij hem te komen, hetgeen ik aannam. Bij een inlandsch nachtlampje
ging ik zitten lezen, ik heb op reis altijd een boek bij mij, en viel na wat rijst gegeten
te hebben op de baleh-baleh in slaap, mijn elleboog voor een kussen gebruikende. 's
Morgens vier ure ging ik weder op reis. De weg was weder vervelend, en de hitte
zeer drukkend. 's Namiddags kwam ik op Tjikarang hetgeen onder Batavia sorteert;
ik bleef daar den nacht over in een inlandsch huis, en behielp mij weder als vroeger.
Daar hier niemand tehuis was hielpen wij ons zelven. Ik kookte rijst en de jongen
een soort van koffij, van bladen die hij onderweg in een soort van warong gekocht
had. 's Avonds was het zeer mooi weder, ik ging op een bankje voor de deur zitten,
en dacht aan u en de toekomst. Slapen konde ik niet uithoofde van de menigte
muskieten die mij, met al de venijnige piquanterie aan dat piquant geslacht eigen,
herinnerden dat ik mij in de moerassige bataviasche ommelanden bevond. Ik beproefde
nog dien nacht aan u te schrijven, doch ik konde niet, daar de nachtpit uitging. Tegen
½ 3 viel ik in slaap en werd om 4 uur weder wakker gemaakt om weer op weg te
gaan. Ik ging maar met tegenzin daar mijne leden door het vele loopen en slechte
rusten gebeukt waren, en mijne voeten open door het schuren van het in de zon hard
geworden leder. Ik zette de reis op bloote voeten voort. Ik was nu op den grooten
weg van Batavia naar Krawang. Ook
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hier was alles even als vroeger gras, lucht en boomen, anders niet. Europesche
woningen geene enkele, en inlandsche zeer weinig. Het was of ik door eene woestenij
reisde, zelfs kwamen wij maar weinig inlanders tegen. De eerste pleisterplaats waar
ik komen zoude was het land van den heer Van den Braeke, Gedong Gedé genaamd
en gelegen aan de oevers van de rivier Tjitarow die de grensscheiding tusschen
Batavia en Krawang daarstelt. Aldaar aankomende vond ik alweder den heer van
den huize niet tehuis, doch werd door eenen opziener allervriendelijkst ontvangen,
hij gaf mij een excellent paard waarmede ik op een vlot de rivier, die hier zeer breed
is, overstak en binnen 1½ uur was ik op Krawang. Hier echter konde ik niet blijven,
dewijl het residentiehuis te Poerwakarta, 29 paal verder gelegen is. Ik reed nog zeven
paal door en kwam op Gintong aan, waar ik dit schrijf. De aldaar wonende controleur
3de klasse Dupui was niet tehuis doch zijne vrouw die betere instructien scheen te
hebben ontvangen dan Mevrouw Arnold, ontving mij bij uitstek, en noodigde mij
dringend uit een dag over te blijven hetgeen ik om twee redenen aannam. Vooreerst
had ik wel eene kleine halte noodig en ten andere wenschte ik gaarne de kaneeltuinen
die hier zijn te bezigtigen, hetgeen ik heden met Dupui, die van morgen is tehuis
gekomen, gedaan heb. Ik heb den dag allergenoegelijkst gepasseerd, het is nu avond.
Morgen ga ik op een goed paard naar Poerwakarta, waar ik dezen hoop te vervolgen
en te sluiten. Voor vandaag dus niet meer, mijne lieve, ik omhels u in gedachten.
Denk veel aan mij zooals ik aan u, dat is gedurig.
Poerwakarta, 8 October. Heden was het postdag; ik konde dit gekrabbel echter
niet verzenden dewijl mijn jongen op Gintong mijn trommeltje had achtergelaten.
Daar ik er echter zoo stellig op gerekend had u met de post van heden te schrijven,
en het idee niet verdragen kan dat gij over mijne stilzwijgendheid verdrietig worden
zoudt, heb ik u een klein briefje geschreven, dat ik hoop behoorlijk ontvangen te
zijn.
De weg van Gintong naar Poerwakarta is breed en vrij effen. De heer Ruhle, een
administrateur van een particulier land uit de omstreken, moest heden hier zijn, en
ging per bendie met twee paarden. Ik was zijn reisgenoot en kwam in een ommezien
hier.
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Ik vervoegde mij bij den Ass. Resident. ZEd. was ongesteld (+ vraag mij zoodra ik
u wederzie wat dit kruisje beteekent) en konde mij niet ontmoeten, doch had den
jongen last gegeven mij mijne kamer aantewijzen, die reeds vooraf in orde gemaakt
was. Ik heb daarvan bezit genomen. Nu ga ik uit om te zien welke menschen
Poerwakarta bewonen, van avond zal ik dezen voortzetten en u een getrouw verslag
doen.
Voor ik verder ga, mijne lieve, moet ik u eens een zeer oprecht antwoord vragen
op de vraag: of mijn gerammel u ook verveelt? Mijnen brief eens overziende bemerk
ik dat ik wat veel van uw geduld vorder. Is dit zoo, schrijf het mij ronduit en ik zal
in den vervolge meer beknopt wezen, en kleinigheden overslaan. Tot nadere order
zal ik maar mijn Journaal voortzetten zooals ik begonnen ben.
Ik maakte eene visite bij den kommies van het bureau, den heer Permentier. ZEd.
is gehuwd, en daar logeerde bovendien naar men mij verteld had, eene jonge dame,
Jufvr. Teunisz, de dochter van eenen gepensioneerden kapitein van de Infanterie.
Permentier was mij op Gintong zwart afgeschilderd, ik geloof in zulke gevallen beter
te doen door eigene oogen te zien, daar de Controleur Dupui, een schoonzzon is van
den Docter Stauffenbeil hier, met welken laatsten Permentier in onmin leeft, zoodat
ik reden had de rapporten van Dupui als partijdig te beschouwen. Ik had een briefje
aan den Doctor, hetgeen ik om den regen door een jongen liet bezorgen, waarop ik
daar te logeeren gevraagd werd, hetgeen ik niet konde aannemen omdat ik mij reeds
bij den Ass. Resident had opgeschoten.
Permentier ontving mij beleefd, Mevrouw insgelijks. Jufvr. Teunisz (die en passant
een mooi meisje is, schoon ik haar nog eerst eens bij dag zien wil voor ik decisief
oordeel; wat zeg je van mijn voorzigtigheid?) maakte een paar muilen waarop zij de
oogen kon neerslaan als ik haar wat sterk aankeek. Ik maakte mij tehuis, dat heet, ik
begon als of ik er oude kennis was, en had er nog geen kwartier gezeten of ik noodigde
mij te eten. Ik deed dit omdat ik te huis voor mij alleen geen eten wilde doen
klaarmaken. Ik heb daar den avond vrij aardig gepasseerd. Zonder nu te willen
beweren dat de heer en vrouw van den huize geheel en al in de termen vallen om
met den omgang van een zoo per-
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fect jongmensch als de ondergeteekende te worden gehonoreerd, was het discours
passabel. Ik had een vrolijke bui op mijne manier, men vond mij origineel (originaliteit
schijnt anders op Poerwakarta een uitheemsch product) en ik vermaakte mij inderdaad
met de aardige vingertjes, het lieve neusje en de heldere oogen van mijne
overbuurvrouw de pantoffelmaakster. Ik zal waarschijnlijk niet kunnen laten dat
meisje mijn hof te maken. Ik hoop waarachtig dat zij bij dag leelijk is, anders zal ik
last van mij zelven hebben. Hieromtrent zal ik u later behoorlijk rapport doen. No.
1, Permentier is (of schijnt te zijn) een goed mensch, 32 à 36 jaar oud, ca. 5 vt. lang,
met een gezigt dat wel leelijk is, maar niet leelijk genoeg om interessant te zijn. Hij
leest nooit, omdat zijn geest geheel geabsorbeerd is door zijn bureauwerk; hij schaakt
niet omdat hij niet voor zijn pleizier en zonder bezoldiging wil gaan zitten denken,
hij hombert niet om geen geld te verliezen; hij eet, slaapt, loopt, denkt (lees: denkt
niet) comme tout le monde, c'est un homme enfin, comme il y en a beaucoup, et sans
lesquels nous ne pourrions pas vivre, nous autres, qui ne sont pas comme tout le
monde. Wie zoude een pakje voor ons dragen, of ons bed opmaken, als ieder Napoleon
of Newton was.
No. 2, Mevrouw P. Eene dikke vrouw van naar gissing 28 à 32 jaar, gul,
spraakzaam, onderhoudend en redelijk geëduceerd. Zij kende de namen van twee
fransche opera's van buiten, wist mij te zeggen dat het breiwerk dat zij onderhanden
had ‘neige’ heette, en had bon sens genoeg om te lagchen toen ik haar vraagde of zij
dat ter verkoeling harer handen deed.
No. 3, Cateautje T. Zie aangaande dit nummer der catalogus, het reeds genoteerde,
onder opmerking dat zij zeer blank is, het haar à la chinoise draagt, mooije witte
tanden ontvangen heeft van de natuur, en een aardige glimlach van de kunst, en
voorts dat haar wil baaitje wat kort van lijf was, hetgeen misschien vergroeijen zal,
morgen meer.
9 Oktober. Na eenige vruchtelooze pogingen is het mij eindelijk gelukt den Ass.
Resident even te kunnen zien. ZEd. wist mij te zeggen dat er veel te doen was, maar
kon mij niet regt zeggen wàt. Ik ben naar het kantoor gegaan, heb inzage gevraagd
van de boeken enz., en ben begonnen aan wat mij het noodigste
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voorkwam, namelijk het maken van een uitgebreid verslag over de Kultures in de
residentie Krawang over 1844, hetwelk reeds vijf maanden geleden had moeten
ingezonden zijn. De geheele boel is verward en onvolledig, ik zal er maar zoo goed
mogelijk iets van maken, en waar de noodige inlichtingen en rapporten ontbreken,
mijne verbeelding ter hulpe roepen, zoodat mijn verslag als het af is, juist wel niet
alles zal mededeelen zóó als de zaken zijn, maar zoo als ze kunnen wezen. De Ass.
Resident schijnt last gegeven te hebben mij zoo in huis als op het kantoor te
respecteeren, ten minste ieder staat mij zeer ten dienste, hoewel dit weinig helpen
zal dewijl de bouwstoffen ontbreken, en ik dus zonder steenen metselen moet. Ik
hoop een en ander zoo goed mogelijk te redresseeren, en te zorgen dat ik er met eere
afkom, maar het is niet gemakkelijk, want het is een regte warwinkel.
Ik heb van de plaats nog weinig of niets gezien, alles ziet er zeer netjes uit. Het
gebouw van den Ass. Resident is groot, luchtig en ruim met zeer goede
logeervertrekken. Naast het huis is het kantoor, zoodat ik op mijne muiltjes uit mijne
kamer naar 't bureau kan gaan. Vóór de deur is eene groote vijver en daar langs staan
twee of drie Europesche huizen. Buiten den kommies en den Doctor zijn hier nog
slechts twee Europesche ingezetenen, welke klerk op het bureau zijn. Den doktor
heb ik nog niet ontmoet.
(Ik kan en mag u mijne positie hier niet goed beschrijven. Ik zal het u uitleggen
als ik u spreek, denk dan slechts aan dat kruisje.) 10 October. Nu wil ik van Krawang
afstappen om u over andere dingen te schrijven ik zal beginnen met eenige punten
uit uwen brief te beantwoorden.
Gij schrijft mij u zoo verlaten gevoeld te hebben na mijn vertrek. Het is lief van
u dat gij dit schrijft, mijne Eefje, maar denk niet dat ik mij anders gevoelde. Het was
mij telkens of ik u van de eene of andere zijde van den weg zoude zien aankomen,
telkens had ik een woord gereed om u aantespreken, en telkens moest weder uw
beeld plaats maken voor de koude dorre werkelijkheid. Ik betreurde het vroeger reeds
dat men niet loopende of rijdende schrijven kan. Wie kan al die gedachten die elkaar
verdringen uren lang bewaren. Het spijt mij nu vooral daar die
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gedachten meestal voor u waren, o dan zoudt gij zien dat ook ik zoo innig verlang
altijd bij u te zijn, en dat ook ik geloof dat mij met u niets te zwaar vallen zoude. Als
ik mijn oogmerk (waarop ik straks zal terugkomen) bereik, zullen wij met vele
zwarigheden te kampen hebben, ik wilde gaarne alles alleen dragen, doch dit zoudt
gij niet toestaan, en daarom laten wij ons met moed en volharding wapenen, dan zal
huisselijk geluk, dat iets meer zegt dan voorspoed naar de wereld, ons deel zijn en
wij zullen, hoe het overigens gaan moge, gelukkig wezen.
Ik had - vergeef mij mijne nieuwsgierigheid - wel eens die brieven willen lezen
welke gij naar Holland geschreven hebt. Men zal daar zeggen wat van Heeckeren
zeide toen ik hem mededeelde dat gij geëngageerd waart, zonder van mijzelve als
de gelukkige te spreken. ‘Ei, Everdine is er gauw bij!’ Ik lach in mij zelven als ik
denk hoe men u van ‘overijling’ zal beschuldigen, hetgeen voor de koudbloedige
noordsche volkeren altijd een pierre d'achoppement blijven zal. Ik heb geen
Hollandsche aard daaromtrent, maar gij Everdine, hoe onbedachtzaam! Men zal
zeggen: ‘Men kan wel zien dat zij in eene zuidelijke provincie geboren is.’
Ik heb aan Sophie en Henriette geschreven en mij in hunne genegenheid dringend
aanbevolen; mijn verzoek om antwoord is tot nog toe niet van gevolg geweest, morgen
komt de post aan, wij zullen zien.
Ik verschil geheel en al van u in gevoelen aangaande uwe meening dat ik zooveel
aan u te veranderen zal hebben. Waarlijk gij meer aan mij! Dat gij getroffen waart
door de veranderde omstandigheden van de jongens Holle keur ik... niet goed, maar
op mij heeft het tegen beter weten aan, dezelfde uitwerking. Ook bij mij zoude in
zulk een geval het gevoel de overhand hebben. O, dat ellendige verstand dat den jood
dient om zijne loterijbriefjes met winst te verkoopen, en den deugniet om het gevoel
van een ander bespottelijk te maken. Met een weinigje verstand maakt men van de
Openbaring van Johannes een kluchtspel, met een weinigje gevoel omvat men het
denkbeeld ‘God’ ‘Christendom’ ‘Eeuwigheid’. Wat is hooger, schooner? Zoude niet
een mensch met gevoel, doch beperkt in verstandelijke vermogens, den schepper
naderbij komen, dan om-
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gekeerd? Nu weet ik wat gij zeggen zult: ‘Gevoel kan dwalen!’ Eilieve, en het
verstand dan? Dat er gevoel bestaat is zeker, maar wat wij menschen verstand noemen
kan wel eene hersenschim zijn; wij gevoelen de kracht van den schepper in de Natuur,
maar wij verstaan, begrijpen het niet hoe uit een graankorrel een boom ontkiemt.
Welk orgaan is dus juister, edeler, volmaakter?
Geloof niet lieve beste, dat ik de waarde van datgene wat wij verstand noemen
wil wegredeneren, maar ik kan niet verdragen dat wij menschen daarop zoo grootsch
zijn. Het is alsof ik een kind die A, B, leert, op zijne litteratuur hoorde roemen. Ja,
men krijgt, ieder naar de meerdere of mindere ontvangbaarheid zijner hersenen eene
soort van ‘routine’ in wereldsche zaken, die ons ginds, als wij niet meer schoolgaan,
hoogst onbeduidend zal toeschijnen. Die routine is echter nuttig, en zelfs noodzakelijk,
om gedurende onzen aardschen schooltijd niet door een speelkameraad van de bank
gedrongen te worden, en als zoodanig heb ik er vrede mede, maar lieve meid, ik heb
die routine nog niet, en word liever nu en dan door een makker omvergeloopen, dan
mij alteveel op het verkrijgen daarvan toe te leggen. Ik had hun hun paard laten
behouden, en desnoods een eigen paard daarvoor afgeschaft. Ik zoude verkeerd
gedaan hebben, maar... ik geloof niet dat die verkeerdheden daar boven ons
aangerekend worden. Nog dezen avond heb ik zulk eene verkeerdheid van de ergste
soort begaan, welke ik straks biechten zal.
Over mijne vooruitzichten op plaatsing zal ik u in latere brieven schrijven, dewijl
ik daarvan op het oogenblik niets bepaalds zeggen kan. Op het laatste gedeelte van
het derde vel sprak ik van een oogmerk dat ik bereiken zal, het is het volgende: Ik
moet afwachten óf ik in 3 maanden geplaatst zal worden, en dan zal het nog veel
verschillen hoe. Dit zijn de zwarigheden die mij drukken. Dat ik geplaatst word
geloof ik vast: maar eerst dacht ik dat niet elke plaatsing mij instaat stellen zoude u
voor goed van Parkan Salak aftehalen. Na lang overleg is mijn voornemen om onze
vereeniging niet van een weinig tractement meer of minder te laten afhangen, en
derhalve verzoek ik u ernstig natedenken over de volgende vraag: zoudt gij er u in
kunnen schikken in den beginne een misschien bekrompen leven met mij te
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leiden, zoude mijne liefde u altijd genoeg zijn, - zoudt gij nooit berouw hebben als
u het een en ander ontbrak waaraan gij vroeger gewoon waart, en zoude nooit de
gedachte bij u opkomen dat gij verkeerd hadt gedaan den onbezorgden toestand van
een jong meisje, tegen de kleingeestige zorg om met het huishoudgeld rond te komen,
te verwisselen? Neem nu uwe ‘routine’ te baat, haal u alle voorvallen voor den geest
waarbij liefde voor een deficit in de kas is weggevlugt, denk aan de grieve eene
rekening onbetaald te moeten terugzenden, denk dat mijne geldmiddelen tengevolge
van de tegenspoeden der laatste jaren zeer onvoordeelig staan, haal u de meest
prozaische gedachten door het hoofd, denk aan de duurte van boter, aardappelen,
kaas enz. (Gij ziet mijne lieve, ik heb ook wel ‘routine’ zoo even zeide ik het
tegendeel, vergeef de inconsequentie) en dan lieve beste Everdine, als ge dan nog
zegt wat in uwen brief staat, dat gij moed hebt, dan...
Ik geloof dat gij ja zult zeggen, maar bedenk u nog eens goed, want dat ja is
gewigtig, want dan wil ik u vragen om terstond, terstond, zonder iets af te wachten
mijne vrouw te worden.
Ik heb mijzelven alle die vragen voorgelegd en ik geloof tot alles moed te bezitten,
ik heb ja gezegd.
Lieve, lieve Everdine, stel het u eens voor, reeds over een maand of drie elkander
geheel alleen toetebehooren!
Maar denk er toch vooral ernstig over, stel u alles van de zwartste zijde voor, en
bewaar dezen brief... later misschien, als wij eens verdrietig mogten wezen, zal
dezelve ons kunnen opbeuren, en elkander herinneren wat wij elkander schuldig zijn:
opregte hartelijke innige liefde! O mogt die herinnering nooit noodig wezen!
Heden middag (ik hoop dat gij eenige oogenblikken na het lezen der vorige
bladzijde zult gewacht hebben, want ik spring op een geheel ander chapitre) heden
middag heb ik mijne eerste visite bij den doktor gemaakt. Ik vond een kort, dik, rood,
grof mannetje met grove manieren en zeer grove uitdrukkingen. Hij overlaadde mij
dadelijk met een vloed van redeneringen om mij te bewijzen dat Permentier een
deugniet was, en zijne vrouw dito dito. Ik liet hem bedaard uitspreken en toen hij
met razen vloeken en bulderen gedaan had, zeide ik dat ik in Permentier
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toch reeds eene goede hoedanigheid meende ontdekt te hebben. - Hoe dan? vraagde
hij verwonderd. ‘Dat hij, hoezeer uw vijand mij toch niets kwaads van u verteld
heeft,’ (de bedoeling was er bij te voegen: zooals gij heel leelijk van hem doet).
‘Dat durft hij niet, die schelm, hij weet wel dat ik hem dan dadelijk enz.’ (Ik spaar
u het vervolg). Ik was uit het veld geslagen door zijne bondige bewijzen die van
vuistslagen op de tafel vergezeld gingen. Ik zag dat hij een mooie tuin had met
vruchten en bloemen en daar ik een afleider zocht, vroeg ik hem of ik dezelve eens
bezien mogt. Dat gelukte. Wij liepen rond, ik bewonderde alles, ook het niet
admirable, en wij hadden een gesprek, of liever hij sprak maar al voort. Telkens
kwam hij weer op het oude dat namelijk Permentier en diens vrouw ‘gemeen volk’
waren. Ik geef hem half gelijk doch niet in den zin dien hij bedoelde, hij meende
‘gaauwdieven etc.’ ik dacht: du peuple, commun, hetgeen niet hetzelfde is na de
fransche revolutie. Ik zoude lust hebben u dien man en caricature te beschrijven en
hoop hem eens te gebruiken als ik tijd en lust heb om romans te schrijven, doch ik
ben ernstig gestemd over eene ontmoeting welke ik heden avond had, en dit is het
wat ik bedoelde toen ik u op het 2de pag. van dit blad over eene verkeerdheid sprak
welke ik biechten wilde.
Bij den doctor plukte ik een roosje om aan dat meisje te geven, uit scherts, spel,
galanterie, noem het zooals gij wilt. Zie dat zoude een grap beduiden, en toen ik
heden avond tehuis kwam, leide ik het roosje ernstig op mijne tafel; ik had haar
gezien en met haar gewandeld, maar Everdine, ik wil met dat meisje niet schertsen.
Als ik in de persoonsbeschrijving van dat meisje zoude voortgaan op den toon van
pag. 3 van het derde blad, zoude ik nu moeten zeggen dat zij er bij dag wel vrij lief
uitziet, doch blaauwe kringen onder de oogen heeft, maar Everdine, mijne stemming
is veranderd.
Wij gingen zamen wandelen en ons gesprek was nagenoeg het volgende, niet
letterlijk maar zakelijk.
Ik. Zie, hadde ik gegist dat er zulk eene jonge Dame hier was, ik ware met meer
genoegen naar Poerwakarta gegaan (gewoon galanterie praatje, en waarlijk op dat
oogenblik niet meer). Hoe amuseert gij u hier?

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

479
Zij. Zooooo. (Gij kent de toonbuiging waarmede men zóó kan zeggen dat het de
kracht van ‘ellendig’ verkrijgt).
Ik. Zijt gij reeds lang hier?
Zij. Een paar maanden. (Zij zuchtte, ik zag haar aan, en begreep dat ik mijn roosje
wel opzouten kon).
Ik wilde meer van de zaak weten, ik gevoelde instinctmatig dat zij verdriet had.
Begrijp eens, een jong lief meisje verdriet! Dat moest mij interesseeren of ik hadde
au fond een Hollander moeten wezen.
Ik. Wat scheelt er aan, lieve meid. Hebt gij zorgen?
- Neen, o neen! (Pause).
Ik. Ik heb vernomen dat gij heden middag te paard gereden hebt, mag ik u eens
vergezellen als gij weder een tourtje maakt?
- Met genoegen.
Ik. Wie heeft u heden begeleid?
- Nikolaas.
(Nikolaas nu, is niet onze kinderheilige van 6 December, maar een klein oud
mannetje. Hij is klerk op het kantoor, en iets bruiner dan Ligtvoet.)
Ik (lagchend). Wel kom aan, dat is een aardige cavalier voor een meisje als gij.
Zij. En met wien zoude ik anders gaan?
(O, lieve Everdine, hadt gij den toon gehoord waarop dat eenvoudig woord
gesproken werd! Die toon sneed mij door de ziel. De woorden zijn onbeduidend,
maar de muziek... O, ik versta zoo goed muziek in dien zin, - de muziek sprak van
verlatenheid, afhankelijkheid, armoede, grief en ellende! De toon waarop zij even
te voren ‘zóó’ had gezegd, was misschien nog onduidelijk, maar dit was helder,
gevoelig, leesbaar. Ik moest antwoorden en zeide: arm meisje! Dit was niets, maar
ik drukte hare hand, dit was erger. Zie ik wilde op dat oogenblik niets anders dan
haar te kennen geven dat ik haren toestand begreep, en die handdruk zeide dat ik
dien gevoelde. Dat had ik niet moeten doen.
Gij kent mij, Everdine, en zult dus wel kunnen nagaan hoe die ontmoeting op
mijne ziel werkte. O, die ridderlijkheid die zoo schoon wezen zoude als ik hertog of
prins was in de middeleeuwen, maar die zoo misplaatst is in onzen tijd, en zoo slecht
staat bij een burgerafkomst en geringe middelen.
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Ik. Wat schort er aan, mijn kind, zeg het mij, misschien kan ik u helpen, o zeg het
mij!
(Die woorden waren welgemeend, waarschijnlijk sprak ik hartelijk, misschien lag
er ook in den toon van mijne stem muziek, maar met minder snel gevoel en meer
‘routine’ zoude ik bedacht hebben dat ik geene hulp konde aanbieden, ik die mij
zelven niet helpen kan.)
Zij. O neen, gij kunt mij niet helpen.
Ik. Waarom niet, wie weet, zeg mij wat u deert, hebt gij geen vriend of nabestaande,
hebt gij geenen vader?
Zij. Ja, ik heb eenen vader, broeders en zusters, maar toch ben ik geheel alleen.
(Na eenig vragen en aandringen verhaalde zij mij dat haar vader die een schraal
pensioen had, ik weet niet hoevele kinderen daarvan heeft te verzorgen; dat er slechts
een is die in zijn eigen onderhoud kan voorzien als... onderofficier, dat zij en hare
zuster die op Samarang was zelve een goed heenkomen hadden moeten zoeken, dat
zij nu bij P. logeerde (diens vrouw kende zij eenigszins uit Holland) en dat zij over
eene maand haar fortuin weder zoude moeten zoeken daar Mevr. P. weg zoude gaan.
Verbeeld u die positie eens, lieve Everdine, een meisje zoo arm en zoo alleen. Zij
zeide dat zij een brief had geschreven aan eene familie op Batavia met verzoek om
te worden opgenomen en dat zij angstig op antwoord wachtte, daar zij als haar verzoek
werd afgeslagen geen raad wist. Ik had innig medelijden met haar, hoe ik haar helpen
kan weet ik niet, maar helpen zal ik haar als het noodig is, hoe dan ook. Ik zeide haar
dit en verzocht haar niet te aarselen die hulp aantenemen, en zich in elke verlegenheid
tot mij te wenden. ‘Zoudt gij dat durven, zoudt gij mij vertrouwen?’ vraagde ik, en
het arme kind zeide na eenig weifelen: ja! - Zij gaf mij haar woord mij als haren
vriend te zullen beschouwen, en ik was gek genoeg mij gelukkig te gevoelen met
mijn protectoraat, dat mij, als het mogt ingeroepen worden, zwaar genoeg op de
schouders drukken zal. Hoe het zij, ik wil haar cavalier, haar broeder wezen, ik zal
doen wat ik kan, en verder: vogue la galère!
Nu zal het verstand weder zeggen: Is dat meisje goed, braaf, zedig? (Ik weet bijv.
dat hare zuster die ik eens in de komedie heb
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gezien, en er allerliefst uitziet, eene dubbelzinnige renommée heeft.) Men zal mij
vertellen dat het zeer mogelijk is tegelijk met witte tanden en heldere oogen een
slecht hart te bezitten enz. Lieve Hemel, moet men als zijn paard in de sloot ligt eerst
onderzoeken of het beest vroeger misschien eenmaal droesig was of hardbekkig, of
andere paardenondeugden bezat? Dan immers helpt men het beest er uit, behandelt
hem goed en wacht met het vragen naar zijne fouten tot hij behoorlijk op stal staat.
Neen, neen, ik wil haar helpen, maar met welke middelen? O, die vervloekte
onevenredigheid mijner krachten met den omvang van mijnen wil; waarom toch
moet ik gevoelen en beminnen wat groot en misschien edel is, zonder de magt om
iets uittevoeren, waarom moet de grond van mijn hart braak liggen, omdat mij de
werktuigen tot handelen ontbreken, waarom bezitten anderen die werktuigen in
overvloed zonder eenige aandrift om er gebruik van te maken? Zie, dat zijn vragen
die mij altijd op de lippen zweven en niet voor ik daarop antwoorden gevonden heb
zal ik mij tehuis gevoelen in de mesquine marskramerij onzer eeuw, dat zijn de vragen
die mij tot nog toe ongeschikt deden zijn voor het maken van ‘carrière’, zooals zij
dat noemen in hunne armzalige hardlooperij. - Eerzucht! Ja, ik heb ook eerzucht,
vurig, gloeijend, teveel om mij te vergenoegen met het najagen van een postje dat
tant par mois geeft, en een bandje in 't knoopsgat.
Ik beloof u verder tijding te zullen doen toekomen omtrent de aangeknoopte
betrekking. Het zoude velen vreemd toeschijnen, lieve Everdine, dat ik zulk eene
historie aan mijn meisje mededeel. Schrijf mij opregt of het u hindert. Dit is nu eene
gebeurtenis van heden, maar ik wil u later meer dergelijke ontmoetingen vertellen,
en moet weten of de waarheid u ook nu en dan grieven zoude, dan wel of gij mij uit
aanmerking mijner openhartigheid mijne fouten vergeven zult, want fouten heb ik
vele!
10 October. Tot dusverre schreef ik gisterenavond met het plan om van avond
voorttegaan. Heden morgen zit ik op het kantoor mij te verdiepen om de kultures
van 1844 nategaan, en gaf mij alle moeite om andere gedachten door koffij, kaneel
en padi te verdrijven. Het gelukte vrij wel en zie, daar komen twee brie-
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ven: een van Van Heijst en de andere van zijne nicht. Weg was alle inspanning, ik
kon niet voortwerken, ik liet mijne portefeuille uit de kamer halen, gooide de officieele
rommelzoo aan een kant, om aan mijne lieve aanstaande bruid te schrijven, om dan
van avond, als er niets anders in den weg komt, mijne schade in te halen.
Om dit schrijven dat eer naar een dagboek dan naar een minnebrief gelijkt, niet
nog meer verward te maken dan het reeds is, bepaal ik mij op het oogenblik van
uwen brief te zeggen dat dezelve mij zoo gelukkig gemaakt heeft, om daarop straks
terug te komen.
11 October. Heden gaat de post. Ofschoon deze brief in lang niet af is, want waarlijk
ik zoude nog gaarne uren lang willen doorschrijven, wil ik toch voor ditmaal eindigen.
Over vier dagen schrijf ik weder, beschouw dien brief als een vervolg op dezen,
daarin zal ik dan ook uwe mij zoo genoegelijke letteren van 2-4 October
beantwoorden. Ik wil hier aangaande den inhoud daarvan alleen melden dat ik op
mijn woord niets weet van de ongunstige positie van het paard. Zeg dit voorloopig
aan den heer Van der Hucht. Woensdag zal ik aan ZEd. een briefje insluiten. Het
doet mij zoo leed dat een zoo goed mensch knorrig op mij is, maar ik geloof geene
schuld te hebben.
Ik geloof niet dat er van nu af aan weder eenige stagnatie in de briefwisseling van
mijnen kant zal plaats vinden, - mogt dit echter nu of later door omstandigheden
gebeuren, twijfel daarom nooit aan mij. Ook ik zal als het eens mogt wezen dat ik
in langer dan gewoonlijk niets van u hoorde, nooit denken dat het uwe schuld is.
Laat ons dit van weerskanten vast belooven, wilt ge?
Schrijf mij toch vooral of mijne manier van schrijven u bevalt; ik gooi alles door
elkander, ik weet dat wel, het is omdat ik niet zoozeer met u spreken, als wel praten
wil, met ernst er tusschen. Ik zoude het u echter niet kwalijk nemen als het u zoo niet
aanstond. Niet ieder houdt van hutspot. Groet allen hartelijk van mij, en beschouw
dezen brief, hoe lang ook, niet als af; een volgende post ontvangt ge meer. Geef mij
het getuigenis, dat ik er mij terdege toe gezet heb om aan u te schrijven. Het is geen
moeite maar een genoegen voor mij, mogt het u ook een ge-
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noegen zijn! Vaarwel, lieve Everdine, mijn aanstaand bruidje, geloof dat ik u bemin,
en heb ook mij een beetje lief. Gode bevolen tot Woensdag.
Uw Ed.
Schrijf mij vele en lange brieven, gij ziet er behoeft juist geen nieuws te zijn om
elkander veel te zeggen te hebben.

[14 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 14 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine (Brieven I, blz. 147; Brieven WB I, blz. 96)
Op blz. 489 is het woord ‘bewerkt’ een verbetering uit de kennelijke lees- of
drukfout ‘bemerkt’.
Poerwakarta, 14 October 1845.
Daar ik den geheelen dag vrij ijverig gewerkt heb, mijn aanstaand bruidje, mag
ik wel eenige uitspanning nemen en welke uitspanning is grooter dan aan u te
schrijven? Bovendien heb ik u in mijnen vorigen van 4 à 10 October bedreigd met
een' anderen brief welke dat geschrijf drie dagen later volgen zoude; zoodat in dit
geval, verpligting en genoegen te zamen gaan. Ik ben verwaand genoeg om te
gelooven, dat gij een beetje verdrietig waart, dat ik u eerst van Buitenzorg en later
van hier, den eersten dag mijner aankomst met een klein briefje afscheepte, waarin
ik eigenlijk niets schreef dan ‘dat ik schrijven zoude’, en daarom lieve Everdine, had
ik er veel voor gegeven, u te zien op het oogenblik toen men u dat vrij dikke pakje
bragt. Toen men mij uwen brief van 2 en 4 October gaf, moet ik een vreemd geluid
gemaakt hebben, want het geheele personeel der Krawangsche bureaucratie keek in
eens op en zag mij aan, hetgeen ik beantwoordde met een gezigt, dat ‘Loop naar den
Duivel’ uitdrukte. De klerk, die mij eenige opgaven doen moest, stelde ik uit tot
morgen, - een oogenblik te voren pluisde ik over een paar pond kaneel en toen gaf
ik voor het product van een geheel jaar geen oortje meer, - zoodat ik u in het belang
van den dienst verzoek mij nooit meer te schrijven, daar mijne werkzaamheden er
onder lijden zouden... Foei... schrijf toch veel, mijn beste, ik ben zoo gelukkig met
uwe lieve hartelijke brieven. Aardig is het, dat in uw schrijven en in het mijne
nagenoeg dezelfde
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expressie voorkomt, dat wij namelijk elkanders brieven van buiten kennen. Hier is
het niet ‘les esprits’ maar ‘les coeurs se rencontrent.’
Als gij mij een genoegen wilt doen, schrijf dan niet juist op het oogenblik als er
gelegenheid ter verzending is; ik heb zoo gaarne een blaadje van diversen datum met
de invallende gedachten van onderscheidene oogenblikken. Bekommer er u volstrekt
niet over dat alles dan verward dooréénstaat, voor niemand immers behoeft gij u
minder daaromtrent in acht te nemen dan voor mij, - schrijf desnoods zóó dat een
ander zeggen zoude: ‘Welk een zotte brief, zonder zamenhang!’
Mijn brief van 10 Oct. is immers ook zoo, gij ziet dus, dat ik ook op geen verband
let. De reden van dit verzoek is, dat ik dan juist weet, in welke stemming gij sedert
de laatste tijding geweest zijt. Men kan op het laatste oogenblik, eenen brief
schrijvende, wèl een voorval van acht dagen geleden mededeelen, maar men kan den
indruk, dien dat op zich maakte, niet zóó wedergeven als wanneer men terstond
geschreven had. Beschouw dit toch niet als eene aanmerking, lieve, beste Eefje, op
uwe brieven, die allerliefst zijn, het strekke u veeleer ten bewijze hoe ik prijs stel op
de kennis van alles wat er in uw hart omgaat. Als men altijd in de gelegenheid was
om aandoeningen en gedachten terstond op te schrijven, zoude men daardoor
genoodzaakt zijn zich zelven van naderbij en nauwlettender te beschouwen dan als
men eene impressie ongenoteerd laat voorbijgaan. Als gij een voorwerp, dat gij
honderdmaal gezien hebt, wilt uitteekenen, zult gij er vormen aan ontdekken, die u
vroeger nooit in het oog zijn gevallen maar waarop gij eerst gedwongen zijt te letten
als gij die vormen in teekening wilt brengen. Neem hier eens de proef van en wat ik
u bidden mag, lieve Everdine, mijne Everdine wees toch geheel opregt, - schrijf mij
alles wat gij denkt, wenscht en gevoelt, - ik heb daar immers regt op, mijn Engel, gij
behoort mij toe zooals ik u toebehoor, - en dat wil immers meer zeggen dan te zamen
te wonen, te eten en elkanders naam te dragen, - dat beduidt immers, dat wij in den
geest met elkander leven. - Denk ook vooral niet, dat ik u opregtheid verzoek alsof
ik dacht, dat gij onopregt waart, ik bedoel slechts dat gij niet het een of ander
achterhoudt, alsof het
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niet paste mij zulks mede te deelen. Ik vind over het geheel, dat men gewoonlijk
vóor het huwelijk te veel gegêneerd is en ik geloof, dat vele jongelieden zich op een
soort van afstand houden om de schandelijke gedachte: ‘Laat ik niet te vertrouwelijk
zijn, want... het mogt eens afraken!’ Dit geldt u niet, mijn lieve; - gij zijt zoo hartelijk
als ik hopen durfde, maar ik werd daar wat bitter, omdat ik aan vorige dagen dacht,
toen men mij met zulk een reserve liefhad, mij die altijd zonder reserve bemin. Vindt
gij ook niet, dat wij na het prevelen van eenige woorden uit het burgerstandboek,
daarom elkander niet nader zijn dan nu? Geloof ik niet even heilig dat gij de mijne
zijt, als wanneer een, ons onbekend, ons onverschillig ambtenaar onze namen had
opgeschreven en gezegd had: ‘gaat, gij zijt getrouwd!’ Moeten wij eerst als in eene
handelszaak, onzen naam geteekend hebben voor wij elkander vertrouwen mogen?
Ik beschouw u, van den 18en Augustus af, als iemand, waarop ik regt heb en die
hetzelfde regt op mij heeft, - ik acht een kus meer dan een zegel en ik beklaag hen,
die eene legalisatie in het publiek noodig hebben, voor zij elkander durven
toebehooren. Onze omstandigheden zijn gelukkig niet van dien aard, dat wij tot
buitengewone stappen ooit zouden behoeven overtegaan, - de welwillendheid der
familie en uwe onafhankelijke positie laten den gewonen loop van zaken toe, maar
gesteld eens, men werkte ons tegen of men maakte u het leven bitter, dan zoude ik
op P.S. komen en u als mijn meisje, mijne bruid, mijne vrouw, noem het zooals gij
wilt, maar in elk geval als de mijne, medenemen, zonder op eenige formaliteit te
wachten. En gij, Everdine, zoudt gij in zulk een geval dat willen? Ik geloof het, - gij
zoudt op mijne liefde vertrouwen, niet waar, gij zoudt u daaraan geheel overgeven?
O, het behoeft niet, ons aantekanten tegen de aangenomen wetten, maar in zekeren
zin zoude die positie ons nog gelukkiger maken dan een huwelijk. Dan zoude elk
liefdeblijk van weêrszijden na jaren nog ontvangen worden als een geschenk van
waarde, waarmede men gelukkig, waarop men trotsch is, zonder de liefde doodende
gedachte die zoovele huwelijken vergiftigt: ‘Het kan niet anders, wij moeten wel,
want wij zijn getrouwd!’
In weerwil van mijnen tegenzin in den dwang om elkander lief
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te hebben, wilde ik toch maar, dat wij zoover waren, dat ons die dwang werd opgelegd.
Gij zult mij van ongeduld beschuldigen, maar waarlijk ik kan haast dat oogenblik
niet bedaard afwachten. Ik ben brandend nieuwsgierig naar uw antwoord op mijn
voorstel in den vorigen brief en reken uit of gij denzelven op het oogenblik al kunt
ontvangen hebben. Ik geloof het wèl, doch vergeet niet mij te melden, wanneer gij
denzelven ontvangen hebt, opdat ik in het vervolg wete, hoeveel posttijd er tusschen
ons ligt. Uwen brief van 4 October heb ik, geloof ik, den 8sten eerst gekregen.
Gij schrijft, dat gij tusschenbeide u beangst maakt of gij mij wel zoo gelukkig kunt
maken als, enz. O, mijne lieve, hoe genoegelijk is het mij u daaromtrent te mogen
geruststellen, en toch heb ik omtrent u menigmaal hetzelfde gevoel van twijfel. Dat
gij mij gelukkig maken zult, betwijfel ik niet, maar of gij door mij gelukkig zult
wezen, baart mij nu en dan zorg. Maar waartoe deze angst van weerskanten, eene
bekommering, die van wederzijdsche liefde getuigt. Neen, mijn beste, laat ons gerust
wezen, wij zullen beiden gelukkig zijn, want beiden zullen wij vinden, wat wij
verlangen, liefde! het overige is niets waard. Ik droom den ganschen dag van de
toekomst en verdiep mij in de kleinste bijzonderheden; ik ben als te huis in hetgeen
nog niet bestaat en gevoel mij vreemd in de ruimte, die er tusschen nu en dan inligt.
Is u dit ook zóó? Is het u ook, alsof ik u 's avonds in slaap en 's morgens wakker
moest kussen?
Over het lezen der mystères van Sue heb ik andere begrippen dan gij weet. Gij
hebt mij tegen de lectuur daarvan hooren ijveren en ik deed dit in gemoede en toch
wenschte ik, dat gij het lezen zoudt. Ik zoude het mijne dochter geven (niet al te jong,
natuurlijk) en ik zoude het de dochter van mijn buurman afraden. Het is, lieve
Everdine, omdat gij mijne vrouw worden zult en daarom anders, sterker zult wezen
dan de vrouw van anderen. Aan niemand dan aan u, mijn bruidje, zoude ik zoó
schrijven, het zoude al te trotsch klinken, maar mijne gedachten, al zijn dezelve
valsch en onjuist, moet gij weten. Ik wil meer zijn dan een ander, mijne vrouw moet
ook meer zijn dan anderen, en dat zult ge wezen, lieve. Wat anderen schaadt, zal u
niet schaden, wat anderen pijn doet, zal u doen lagchen. Als de He-
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mel ons kinderen geeft... o, dat ze Koninklijke harten mogen hebben, of anders...
waarlijk, liever geene!
Al weder een verzoek, mijne lieve Eefje, - zoodra ik iets schrijf, wat gij afkeurt,
zeg het mij. Stel nooit uwe opinie beneden de mijne, maar geef mij uwe denkbeelden,
hoe verschillend misschien van de mijne, goed terug, en stel ze forsch tegen mijne
begrippen over. Dat gij niet alles met mij kunt instemmen, is zoo natuurlijk, dat het
tegendeel mij verwonderen zoude. Gij zijt zacht, ik, naar men zegt scherp. Gij, een
meisje, dat in eenen lieven aangenamen kring zelden botsingen ontmoet en ik een
jong mensch, wiens denkbeelden door de omstandigheden bitter zijn geworden,
evenals een mes, veel op hard hout gebruikt, vele schaarden krijgt en ten laatste eene
soort van zaag wordt. O, ik zie het zoo gaarne, dat gij mij vermaant tot zachtzinnigheid
en tot vermijding van onaangenaamheden. Geloof toch mijne lieve, dat gij mij geen
grooter bewijs van liefde geven kunt, maar wees tevens op dat punt voor het
tegenwoordige gerust. Hier althans bestaat geene vrees. De weinige menschen met
wie ik hier omga, hebben er het grootste belang bij mij te vriend te houden en zien
mij naar de oogen.
Ik logeer bij den Resident, doch eet in mijne kamer; ik ben geheel vrij en heb met
niemand iets uit te staan. De Resident is regt in zijn schik, iemand te hebben, die zijn
boêl in orde brengt, want hij zelf zegt: ‘Ik heb er geen verstand van!’ Over dit alles
spreek ik u nader. Laat u over deze zaak volstrekt niet uit.
Ik ben zeer gezond en gevoel mij zoo wèl als men zijn kan. Dit is een gevolg van
aanhoudende bezigheid. Ik heb zooveel te doen, dat ik mij bijna geen tijd gun om te
slapen. Eergisteren nacht heb ik bij den Resident gewaakt. (Nu is hij vrij wel). Ik
ging zitten des avonds 10 uur en schreef aanhoudend doór tot 's morgens 6. Daarop
maakte ik een wandeling en vervolgens heb ik zonder den minsten slaap tot na den
middag half drie op 't bureau gewerkt. Het doet mij groot genoegen, dat ik dit kan,
dewijl het mij tot een blijk strekt, dat mijn hoofd beter in orde is dan ik nu en dan
vreesde. Ik heb dikwijls gedacht, dat mijn verstand achteruit ging en het is ook wel
een beetje waar geweest, maar thans nu ik mij zoo gelukkig gevoel door Uwe liefde,
zal ik alles wel weder in orde krijgen. Ik bezit niets als mijn
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hoofd, - dat is het kapitaal, waarvan wij leven moeten en derhalve wil ik de eenige
huwelijksgift, die ik mijne lieve Everdine kan aanbieden, niet verwaarloozen. Als ik
mij in het een of ander vergis, of misreken, ben ik als een gierigaard, die geld verliest.
(Van Henriette en Sophie heb ik geen tijding. Ik had haar om een regeltje antwoord
verzocht, misschien brengt de volgende post wat mede. Het spijt mij innig, daar ik
in uwe zusters zooveel belang stel, omdat het, als God wil, spoedig de mijne wezen
zullen, maar bovenal in Sophie, omdat zij zich niet gelukkig gevoelt. Hoe zoudt gij
het vinden, mijne lieve, als wij eens haar konden opbeuren, als wij eens de hand
uitstaken om haar op te rigten uit de verdrietelijke stemming waarin zij, - ik wist dit
reeds vóór uwe aankomst in Indië, - verkeert? Zij heeft gebreken, zegt men - alsof
anderen die niet hadden! En al zijn die gebreken, stootend, hinderlijk, is het misschien
ook bij haar het geval, dat het zachtste ijzer spoedig een zaag wordt? Men heeft mij
dikwijls in haar nadeel gesproken, en dit heeft mij slechts geleid tot den wensch,
haar te ontmoeten. Schrijf mij van hare geschiedenis al wat gij weet, hoe en door
wien is zij opgevoed, welke ontmoetingen heeft zij gehad, heeft zij nimmer, al was
haar humeur acariâtre, bewijzen van een goed hart gegeven, heeft wel ooit iemand
van degenen met wie zij omging zich de moeite gegeven hare goede eigenschappen
op te delven, heeft men misschien menig bloempje laten verwelken omdat men te
douillet was om zich aan de dorens van haar karakter te wagen? Antwoord mij hierop,
mijn bruidje, en al ware het, dat ieder ander schipbreuk had geleden op hare
ongenaakbaarheid, - ik wil het toch wagen, - ik zal haar forçeren van mij te houden
en vertrouwelijk met mij te wezen en ik geloof niet dat hare bitsheid lang bestand
zal wezen tegen mijnen wil om haar coute que coute, een vriend te zijn.)
Schrijf al wat tusschen de parenthèses staat s.v.p. letterlijk aan Sophie, en denk
niet, dat het te veel gewaagd is haar zoo ruiterlijk mijne gedachten omtrent haar mede
te deelen. Zij zal daaruit, vóór wij nader kennis maken, zien wie ik ben en misschien
tot de gedachte komen, dat ik niet zoó ben als het algemeen. Als gij er u geene
bezwaren van maakt, zend mij eenige brieven van haar, vooral die, waarin gij zegt,
dat zij zoo hartelijk om-
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trent ons schrijft. Ook van vroegeren datum. Ik wil haar bestuderen zonder dat zij er
echter iets van weten zal. Er is in zooverre haast bij de zaak, dat ik gaarne voór wij
trouwen, wil weten of ik haar aán kan en of ik een soort van overwigt op haar krijgen
kan om in dat geval haar bij ons te nemen. Dit echter moet niet geschieden tegen
uwen wil en vóor wij overtuigd zijn, dat de huisselijke vrede, die boven alles gaat
er niet onder lijden zal. Als het zoover komen mogt, moet gij in hare opinie ver boven
haar staan, en zij zelve moet een onheusch woord jegens u als een ongerijmdheid
beschouwen. Dit moet niet verkregen worden door een bevel: ‘Sophie als gij bits
zijt, jaag ik u het huis uit!’ maar zij moet ons zooveel achting toedragen dat dit bevel
onnoodig is; een en ander moet door liefde verkregen worden en tevens door een
waardigheid, die haar doet zien, dat onze genegenheid geene zwakheid of vrees is.
Door autoriteit kan men iemand desnoods dwingen, een bits woord binnen te houden,
door verstandige zachtheid echter bewerkt men dat iemand niet bits is, niet bitter
denkt; de kwaal moet in den grond niet in de gevolgen worden aangetast, de oorzaken
der ziekte moeten worden weggenomen dan blijven de uiterlijke kenteekenen van
zelven weg. Sophie bemint niets en niemand, dat is de zaak. De Duivel zelf (als er
zulk een wezen bestond) zoude niet zoo slecht zijn wanneer hij slechts een voorwerp
had waarvoor hij liefde gevoelde. Ik verwacht goede vruchten van Sophie's verblijf
op P.S. Dáár zal zij zachter worden.
Ik zie met genoegen, dat Van Heeckeren in welstand is aangekomen en verheug
mij over het genoegen, dat u allen voortaan door muziek te beurt zal vallen. Ik heb
nog geene opinie omtrent den hoogadelijken Neef. Schrijf mij wat over hem en of
hij reeds heeft doen blijken, welke magneet hem naar Indië gevoerd heeft. Schrijf
mij veel over de geheele familie. Gij zegt, dat men hartelijk over mij spreekt en dit
is mij zoo veel waard. Ik denk aan P.S. als aan mijn ‘home’ waar mijne familie woont
en beef van genot, als ik mij het oogenblik voorstel, waarop ik uit den Koffietuin het
huis terug zal zien; maar mijne lieve beste, ik durf mij niet vleijen u terug te zien
voor na Nieuwjaar! Als ik hier ondergeschikt geëmployeerd was, vroeg ik over een
maand 8 d. verlof, maar mijn positie is hier geheel anders. Juist mijne
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vrijheid bindt mij. Men laat alles aan mij over en vertrouwt er op dat ik het in orde
maken zal, waaraan veel te doen is. Ik heb de zaken zeer à-coeur genomen en voorzie,
dat ik geen tijd hebben zal om over te vliegen. Als op ulto Decr de Krawangsche
administratie niet op effen voet was, zoude de Resident prolongatie vragen en daarvoor
ben ik zeer bevreesd, zoodat ik het enkel door ijver zal kunnen klaar krijgen om vóor
dien tijd alles af te hebben. Het schijnt alsof men hier een jaar heeft stilgezeten en
de weinige personen, die tot het in orde brengen moeten medewerken, contrarieëren
elkander.
15 Oct. Heden is het Woensdag. Ik had u nog te schrijven over dat meisje hier en
over uwen brief aan mijne ouders. Beide zaken stel ik uit tot Zaturdag, omdat ik
dezen brief wil sluiten. Ik zend hierin een briefje aan den Heer V. d. Hucht, over die
paardenhistorie, schoon ik daarvan niets kan zeggen als dat ik er niets van weet. Zelfs
jegens iemand, die mij vreemd is - en ik beschouw v.d. H. niet als zoodanig - zoude
mijn stilzwijgen in dit geval een verregaande onbeleefdheid wezen, schoon het mij
leed doet te zien, dat men zoo spoedig boos is, al had ik schuld.
Groet allen hartelijk van mij. Is Mevr. v.d. H. geheel wèl? Vaarwel mijne lieve
Everdine, ik zie brandend nieuwsgierig naar tijding van u uit. Overmorgen komt de
post aan; die brengt mij zeker iets en zoo neen, dan denk ik, er ging geen koelie of
de brief is verkeerd bezorgd, maar Everdine's schuld is het niet. Adieu, mijne lieve,
comme moi, berce-toi aux doux sons de l'espérance. Schrijf en denk veel aan uwen
Eduard

[19-22 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 19-22 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I blz. 161; Brieven WB I, blz. 105)
Poerwakarta, 19 October 1845
Poerwakarta, 20 October 1845
Poerwakarta, 21 October 1845
Poerwakarta, 22 October 1845
Hartelijk beminde Everdine! Uwen brief van den 11en heb ik gisteren slechts met
eenige weinige regelen kunnen beantwoorden; ik was een paar dagen uitgeweest en
gisteren nacht te vijf
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uren te huis gekomen, na eene alleraangenaamste reis in de maneschijn; ik giste het
wel, dat gij een beetje ongeduldig zoudt zijn omdat in den eersten tijd van mijn
vertrek van P.S. de brieven niet geregeld kwamen. Ik vertrouw, dat uwe verdrietige
stemming ten dien aanzien thans wel veranderd wezen zal, stem mij toe, mijn beste,
dat ik trouw geschreven heb en als gij het mij tot een deugd wilt aanrekenen, hetgeen
het echter niet is, beloon mij dan met veel terug te schrijven, - uwe brieven zijn zoo
hartelijk, dat ik u daarom alleen reeds beminnen zou. Ik zal u eene historie aangaande
uwe brieven vertellen. Ik schreef twee dagen geleden naar Holland een' brief aan
mijne ouders en een aan mijn broeder Jan en Bram van der Hoeven zamen, dewijl
die twee mijne beste vrienden zijn. Als ik schrijf behoort het altijd hun beiden. Gij
kunt nagaan hoe ik hun mijn geluk beschreef. De verhouding tusschen die twee en
mij is van een bijzonder intimen aard. De vriendschap tusschen mijn' broeder en mij
is eerst later tot stand gekomen; toen wij elkander goed kenden, hetgeen als kinderen
het geval niet was, maar met Van der Hoeven ben ik opgegroeid en sedert 15 jaren
droegen wij alles te zamen. Onze onderscheiden carrière heeft die betrekking nooit
geheel verbroken, wij waren steeds gewoon alles te deelen, en met mijnen broeder
ben ik sedert een paar jaren op denzelfden voet. Dit moet ik vooraf laten gaan om u
begrijpelijk te maken hetgeen er nu volgt, hetwelk u anders zeer vreemd zoude
voorkomen. Maar knor niet, lieve, en lees eerst geheel uit, voor ge boos wordt.
In den bedoelden brief kwamen de volgende woorden voor,... ‘wenscht mij geluk
daarmede en hebt haar met mij lief. Ik herinner mij, dat Homerus zijne helden bij
gastmalen het beste van de tafel en den fijnsten wijn uit dankbaarheid aan de Goden
laat offeren. Welnu, ook ik wil offeren van het beste wat ik heb, ook ik wil het goede
niet genieten zonder eerst daarvan het beste af te zonderen - de lieve hartelijke brieven
mijner Everdine! - En aan wien anders dan aan u zoude ik ze geven, gij, die mij
beiden zoo na zijt. Ontvangt dezelve hierbij, en zie daaruit, of ik niet wel doe haar
lief te hebben.’ Zoo schreef ik en ik meende het, maar lieve beste toen ik aan het
sluiten ging en uwe brieven nog eens nalas, zooals men het gelaat niet afkan wenden
van iemand

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

492
die ons dierbaar is en voor langen tijd vertrekt, zie, toen had ik den moed niet om
afscheid te nemen. Ik weifelde tusschen mijne geschreven belofte om te offeren en
mijne gehechtheid aan het offer zelve, en het resultaat...? Ik brak mijn woord en zond
de brieven niet. - Ziet gij, lieve bruid, uwe hartelijkheid heeft mij gefopt, ik die
meende dat ik steeds woord hield.
Aan mijn ouders heb ik ons engagement bekend gemaakt. Ik ben overtuigd, dat
zij u zouden liefhebben als zij u kenden en dat ik er voor instond dat ook gij eene
hartelijke dochter voor hen wezen zoudt. Mijne ouders zijn, als ik het zeggen mag,
brave, godsdienstige menschen wier principes, hoe burgerlijk ook, voor geene
begrippen uit hoogeren stand behoeven te wijken. Ik ben van plan u zooveel mogelijk
is met mijne familie bekend te maken, maar ik heb over u gedisponeerd, Eefje, door
namelijk uit uwen naam te beloven, dat gij aan mijne ouders schrijven zoudt. Gij
zegt, er een weinig tegen op te zien. Ik begrijp dit zeer goed, lieve engel, als gij hen
kendet, zoudt gij er minder bezwaar in vinden. Gij vraagt mijn raad daaromtrent en
ik geloof, dat gij het beste doet, zóó te schrijven alsof gij reeds hunne Dochter waart.
Als gij een vader hadt en ik moest schrijven, zoude het passen, dat ik vóor het huwelijk
de gewone beleefdheids-distantie in acht nam, doch gij moest liever niet beleefd,
maar hartelijk, vertrouwelijk schrijven. Ik weet, dat niets hen zoo voor u zoude
innemen, als dit. Begin maar stoutweg met: ‘lieve ouders! zoo ten minste hoop ik
spoedig U te mogen noemen enz.’ Schrijf dan (als gij het met uwe waarheidsliefde
kunt overeenbrengen) dat gij mij een beetje liefhebt en dat ik u heel lief heb, dat gij
mij gelukkig hoopt te maken en (al weder onder conditie als boven) door en met mij
gelukkig hoopt te zijn, dat gij belooft voor hen, zoover de afstand dit zal toelaten
eene liefhebbende dochter te zullen wezen en dat gij ook voor u hunne ouderlijke
genegenheid inroept. Vindt gij dit zoo goed, mijn beste, schrijf dan zoo spoedig
mogelijk en zend mij den brief, dan zal ik denzelven onder couvert verzenden.
Denkt gij wel aan uwe beloften om aan Van Heijst te schrijven? Die arme jongen
is zoo alléen in de wereld en het griefde hem zoo, dat gij en Henriette van zijnen
brief geene notitie hadt genomen. Redresseer dit, lieve Everdine, ik schrijf hem
eerstdaags
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en zal uw briefje gaarne insluiten of als gij liever direct van P.S. schrijft, adresseer
dan: F.M.v.H. te Succadana Borneo's westkust.
Ik kan mij regt voorstellen hoe genoegelijk men op P.S. de avonden met muziek
zal doorbrengen. Ik zoude zooveel smaak in muziek hebben. Mijne ouders hadden
juist middelen genoeg om ons het noodige te laten leeren, maar voor agrément schoot
niet over. Hoe is van Heeckeren, is hij geestig? Zeg aan de meisjes, dat ik smoorlijk
verliefd ben op ieder in 't bijzonder, deel dit à part mede, als haar alleen betreffende.
Ik werk veel en heb nog tijd gebrek en zit alle avonden te schrijven. De conversatie
hier is beneden 't vriespunt. Ik heb vele invitatien van de Landheeren in den omtrek,
maar zal er vooreerst geen gebruik van kunnen maken door de vele bezigheden. Ik
ben met ieder wèl en disputeer niet, niet alleen omdat het zoo uw bevel is maar ook
omdat ieder hier mij gelijk geeft, hetgeen zeer gemakkelijk is, maar niet amusant.
Men heeft mij trachten over te halen om mij hier te vestigen, door te vragen om
kommies te worden, daar de tegenwoordige kommies waarschijnlijk weg zal gaan.
Ik wil echter niet, daar het eene rangsvermindering wezen zou en ik een hekel heb
aan alle kommiesbetrekkingen hoe wel het hier goede inkomsten geeft f450 ca. Ik
ben liever contrôleur met wat minder geld. Ook zoude het hier geen plaats voor u
zijn.
21 October.
Ik bereken dat gij dezen brief stellig vóor 27 October ontvangt en maak daarom
de volgende afspraak; laat Johan, dien ik een allerliefsten jongen vind, u 's avonds
van dien dag precies te 8 uur een zoen geven en verbeeld u, dat ik het ben, dan zal
ik op hetzelfde oogenblik aan Jufvrouw Teunisz...
Foei, ik zeg het maar om u te plagen, ik ben niet met haar op dien voet. Ik heb
innig medelijden met het arme verlaten meisje. Ik begin haar hoe langer hoe leelijker
te vinden en wenschte toch zoo gaarne haar te kunnen helpen. Er ontbreekt veel aan
hare opvoeding en dit is een ongeluk te meer. Ik hoop dat gij mij breedvoerig zult
schrijven wat gij van eene dergelijke positie denkt; waar moet zij heen, tot wien moet
zij zich wenden? Een meisje is zoo beperkt in de middelen die zij, behoudens haar
fatsoen mag aanwenden.
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Ik ben weinig met haar in aanraking geweest sedert ik u het eerste over haar schreef
- het slechte weer verbiedt alle wandeling - ik ben echter verlangend haar alleen te
spreken ten einde te weten te komen of zij ook eenig vooruitzicht heeft.
22 October.
Gisteren middag heb ik met haar gewandeld. Zij vertelde mij, dat de familie, waar
zij toevlugt had gezogt haar niet antwoordde en dat een dame, welke zij verzocht
had eene conditie voor haar te zoeken, haar had geschreven geene menschen te zien
en dat zij derhalve niet in de gelegenheid was haar hier of daar aan te bevelen. Geloof
mij, beste Everdine, ik zoude van dit meisje, als het haar goed ging, geen notitie
nemen of hoogstens haar een weinig plagen, maar nu ligt haar lot mij na aan 't hart,
ik heb het haar gezegd en om geene verkeerde denkbeelden voedsel te geven terstond
daarbij gevoegd, dat ik geëngageerd was. Het ongeluk verdient respect en daarom
zoude ik er eene gewetenszaak van maken haar voor gek te houden.
Ik vind het wel is waar genoegelijk veel te doen te hebben vooral daar ik bemerkt
heb dat men er nog al prijs op stelt maar jammer is het, dat ik zoo weinig tijd heb
voor literatuur enz. Ik heb nog geen letter voor mij zelve geschreven en ik had zoo
gehoopt mij die drie maanden ten nutte te maken. Ik vlei mij niet met de hoop u vóor
1846 weder te zien, het zal niet kunnen, ik heb ten minste 8 à 10 dagen daarvoor
noodig en dit kan ik niet missen. Het hangt geheel van mij zelve af, maar daarom
juist wil ik er geen misbruik van maken! Zeg aan Henriette, dat er een kamertje voor
haar gebouwd wordt... Was het maar zoo ver! Adieu, il ne me reste pas assez de
papier pour te dire, que je t'aime comme toujours, adieu, mijn Eefje.
Uw Ed.
De Maximes van Larochefoucault heb ik naar Batavia gezonden aan den jongen
Hoogeveen met verzoek het boekje zoo net mogelijk te laten inbinden. Ik draag het
dikwijls bij mij en daardoor zoude het oningebonden zoo slordig worden.
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[24-27 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 24-27 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 168; Brieven WB I, blz. 110) De naam
‘Versteegh’ op blz. 500 was door Mimi afgekort tot V...
Poerwakarta, Vrijdag 24 October 1845.
Lieve Everdine. Heden was het aankomende post, gisteren was ik reeds ongeduldig
naar het oogenblik, waarop ik van morgen eenen brief van mijne Everdine ontvangen
zoude, - ik had van nacht mij gedurig met postpakketten en brieven bezig gehouden
- half slapend, natuurlijk - en wachtte verlangend naar den morgen.
Zijn er brieven voor mij, was het eerste wat ik vraagde toen ik op het kantoor
kwam. Er waren er twee, één van v. Heijst en een van Bolang, maar niet van P.S.!
Henriette en Sophie schreven mij een allerliefsten brief en zeer hartelijk. Als de
meisjes welligt nu reeds op P.S. mogten gearriveerd zijn, zeg haar dan uit mijnen
naam daarvoor dank. Ik vind het heel lief, dat zij mij geantwoord hebben en zóo. Het
genoegen, dat mij dit schrijven veroorzaakt, belet echter niet, dat ik geheel uit mijn
humeur ben, ik had zoo op tijding gehoopt. Ik weet wel, dat het uwe schuld niet is,
mijne beste, bekommer u dus maar niet over mijne teleurstelling.
25 October.
Gij zult wel zeggen, dat het niet heel aardig van mij is, gisteren een brief aan u
begonnen te hebben en daarin niet meer te schrijven dan alleen, dat ik verdrietig ben;
ik had er behoefte aan, mijne onaangename stemming lucht te geven. Hier is niemand
met wien ik over zóo iets zoude kunnen spreken. Het is hier een vervelend leven. De
resident is een goed mensch et voilà tout dit. Hij en zijne vrouw zouden
ternaauwernood geschikt zijn om de eer van een onderofficiers-huishouden op te
houden; daarbij zijn zij beiden doof en zoo onbegrijpelijk, dat men de eenvoudigste
zaak 3 keer moet herhalen en uitleggen eer het hun verstand bereikt. Conversatie heb
ik nagenoeg niet. De doctor is mij te ruw, bij den kommies en diens vrouw kom ik
nogal. Die menschen zijn (of schijnen) nog het beste van de plaats te zijn, daar is ten
minste gesprek, al is het dan niet zeer fijn. Het aanhoudend slechte weder maakt, dat
wij zeer zelden kunnen wan-

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

496
delen en de wegen zijn zoo slecht, dat men ook na den regen nog een geruimen tijd
in huis moet blijven. Met Cateau spreek ik nog al gaarne - wij zijn vrij familiar - het
meisje bevalt mij tamelijk, doch mist ook den fijnen toon. Maar lieve Hemel is dat
hier ook een plaats! De Hertog de Richelieu ware hier een boer geworden. Tot mijn
schrik heb ik gehoord, dat de Ass.-Resident van plan is prolongatie aan te vragen
van mijn verblijf hier. Maar beste meid, als dat mogt doorgaan dan kom ik toch met
N.-Jaar of daarna, eerst op Parkan Salak; - wil men mij hier terug hebben dan kunnen
zij mij van daar laten wederkeeren.
26 October. Zondagavond.
Heden heeft het eens niet geregend. Ik heb van middag met dat meisje gewandeld
en ik wenschte dat ik u ons gesprek letterlijk konde mededeelen of liever, dat gij ons
hadt kunnen beluisteren. Zij is zeer vertrouwelijk met mij en heeft mij door eenige
naïve confidences waarlijk ingenomen. De hoofdzaak komt hierop neder dat ik haar
zeide: ‘ik houd veel van je, ik vind je een lieve meid maar bovendien het gaat u niet
goed en dat is op zichzelve een attrayante omstandigheid. Verbeeld u echter niet, dat
ik op u verliefd ben, enz. enz.’ Vindt gij dat niet een alleraardigste conversatie? Ik
heb haar ten slotte nog eens herhaald dat ik haar lot ter harte neem en het betreur,
dat ik zoo weinig magt of vermogen heb. Ik ben zeer nieuwsgierig naar uw gevoelen
omtrent de rencontre welke ik u reeds in vorige brieven mededeelde.
27 October. Maandag.
De post is nog niet aangekomen. Goddank, men brengt mij een dik pakket van
mijne bruid; vóór ik lees moet ik u in haast schrijven, dat ik zoo blijde ben.
Een paar uur later. Zoudt gij het kunnen gelooven, mijne Eefje, dat ik uwen brief
een geruimen tijd in de hand hield voor ik denzelven opende? Zonderling! Een
oogenblik te voren kon ik den tijd van de post naauwelijks afwachten en toen ik uwe
hand had gezien, toen ik nu eindelijk had wat ik zoolang wenschte, was het mij als
of ik beter genieten zoude als ik nog een oogenblik wachtte. Ik kan u niet uitdrukken
hoe gelukkig mij uw schrijven maakt; wij hebben in 't Hollandsch geen woord voor
‘savourer’. Ik dank u voor uwe liefde, mijne Everdine, uwe brieven dragen er blijken
van, grooter weldaad kan mij niet ge-
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schonken worden dan de genegenheid van een meisje als gij. O, al beminde ik u niet
reeds vroeger, uwe brieven zouden mij u doen liefhebben. Gij zijt zoo vrouwelijk,
zoo vertrouwend en overgegeven. Ik ben weder voor een geruimen tijd gelukkig en
nog menigmaal zal uw lief ‘gepraat’ door mijne handen gaan, vóor ik mij zelven
erkennen wil, dat ik alles weet wat er instaat. Gij hebt u braaf gehouden door zooveel
te schrijven en zeg toch nooit weder: ‘alles had wel op éen half vel kunnen geschreven
worden.’ Ik was ondankbaar genoeg, toen ik den brief uit had nog op het omslag te
zien of daar ook nog iets opstond. Denk dus nooit, dat een brief van u te lang kan
zijn. Ook ik heb u niets te zeggen, dan dat ik u boven alles liefheb en dat ik u beloof
dat... neen ik beloof het u niet, het spreekt van zelf, dat ik u altijd zal liefhebben. Ik
reken mij even vast aan u verbonden alsof gij reeds mijne vrouw waart en ik houd
eene verwijdering, door welke omstandigheden ook, voor onmogelijk. Ik heb u
telkens liever mijn Engel, omdat gij zoo geheel en al u over die meisjes
beschroomdheid hebt heengezet en mij zoo vertrouwt. Uwe openhartigheid treft mij
en ik vraag het mij zelven waarmede ik het toch verdiend heb, dat gij mij bemint en
zulks niet achter de vormen van zoogenaamde welvoegelijkheid verbergt. Hoe langer
ik over ons engagement nadenk hoe meer ik inzie dat wij goed voor elkander passen.
Uwe zachtheid zal mijne hevigheid temperen en niemand dan gij kan dit doen, omdat
ik alleen voor liefde toegankelijk en voor gezag al te onbuigzaam ben. Gij zijt juist
zoo, als mijn meisje, mijne vrouw wezen moet. Ik heb achting voor uwe principes,
voor uw karakter en tevens weet ik, dat gij zwak genoeg zijt om mij in de gelegenheid
te stellen uw man te wezen. Ik heb u lief, uwe deugden en uwe fouten beide. Ik
wenschte, dat gij meer fouten hadt om ze te vergeven. Is dit ook misschien eigenbelang
ten einde daardoor een soort van regt te erlangen op uwe inschikkelijkheid voor mijne
gebreken?
Maandagavond. De dag, een Krawangsche dag, is weer ten einde. Ik heb heden
morgen op het kantoor nagenoeg niets uitgevoerd en vervolgens bijna den geheelen
dag met uwen brief gesleten. Nu is de avond daar en ik zet mij tot het beantwoorden.
‘God geve, ik u gelukkig zal maken.’ Ja, dat zult gij mijne lieve
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beste Everdine, dat zult gij door uwe hartelijkheid. Ik geloof u, als gij zegt mij lief
te hebben maar ik begrijp het niet. Dit is zeker dat er voor mijn geluk niets dan zulk
een liefde noodig is en de overtuiging dat een meisje, dat zoo bemint, ook door liefde
van mijnen kant gelukkig wezen kan, doet mij ook voor uw lot onbezorgd zijn. Nu
weet ik het, dat ik u datgene kan geven wat gij behoeft, innige genegenheid; nu weet
ik dat ik niet om uwentwille bekommerd behoef te wezen als wij eenmaal met
dagelijksche tegenheden zullen te worstelen hebben. Wederzijdsche liefde zal alles
vergoeden wat ons naar het uitwendige mogt ontbreken. Ik dwaal met mijne gedachten
in de toekomst rond en wenschte zoo gaarne nu reeds te weten waar ik belanden zal,
dan had ik een vast punt voor mijne verbeelding, dan kon ik mij onze huishouding
voorstellen, onze verkeering met elkander en met anderen, maar er zijn andere zaken,
die van onze uiterlijke omstandigheden geheel onafhankelijk zijn en dáárvoor kan
ik mijne gedachten den vrijen loop geven. Hoe zal ik naar huis verlangen als ik uit
ben en hoe zult gij mij beknorren als ik te lang ben uitgebleven; hoe zal ik mij
beijveren, dat te doen wat u aangenaam is en gij voor mij, hoe zullen wij alle leed,
alle vreugde met elkander deelen, te zamen dragen en te zamen genieten, hoe zal
elke gedachte, elke gewaarwording ons beide behooren, hoe zullen wij inschikkelijk
zijn voor elkanders gebreken en van weêrskanten het goede, dat er in ons is, opwekken
en bevorderen. Ik weet wel, dat bijna alle verwachtingen te leur worden gesteld, zoo
veel dat uit de verte schoon en aanlokkend is, valt bij de wezenlijkheid bitter af, ik
weet dit en ik heb den moed om het mijne Everdine te zeggen. Ook onze toekomst
zal niet zóo zijn als onze verbeelding die afschildert! Menig huwelijksgeluk is gestrand
op de kleine dagelijksche gebreken, die eerst in het oog vallen als men van zeer nabij
daarmede te doen heeft. Er bestaat eene vertelling, die oppervlakkig belagchelijk
klinkt, maar waarin, geloof ik, veel levenswijsheid gelegen is. Twee jongelieden
hadden elkander hartstogtelijk lief, hunne genegenheid werd gedwarsboomd. Het
leven viel hun te zwaar en zij spraken af te zamen te sterven, liever dan gescheiden
te leven. Men belette dit wanhopig voornemen, men boog voor hunnen vasten wil
en liet hen trouwen. Eenige dagen na het huwelijk be-
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merkte de vrouw dat de man een weinig scheel zag en hij, dat zij wat hinkte. Dat
hinderde hem en haar. Zij maakten, eerst schertsende, later geraakt en spijtig hunne
aanmerkingen en de liefde verdween! Zoo vlugtte een genegenheid, welke den dood
zoude getrotseerd hebben, voor de opmerking van een klein ligchamelijk gebrek.
Lach niet zoo zeer om dit sprookje, dat wel overdreven is, doch dat veel waars bevat.
Dweepen, in welk geval ook, is dwalen en dwaling baart smartelijke teleurstellingen.
Ik wil hierop nederkomen: denk toch vooral niet te goed over mij, mijne Everdine,
men kan geen mensch geheel en al kennen, ook den opregtsten mensch niet; ieder
doet zich van zijne beste zijde voor, zelfs dan als men gebreken en misslagen erkent,
wacht men eigenlijk meer lofuiting wegens de openhartigheid dan berisping over de
fout. Ook ik ben niet geheel opregt, ik geef u mijn woord dat ik het volgende geloof:
‘als gij mij geheel en al kendet, als gij al-wetend waart en elke gedachte, die in mij
omging, had kunnen lezen, zoudt gij mij niet liefhebben!’ Ik ben misschien beter
dan sommigen, maar zeker slechter dan anderen. Nog eens, mijne innig geliefde
Everdine, denk niet te goed over mij!
Na het voorgaande gelezen te hebben, zult gij, geloof ik zeggen, dat het mooi van
mij is, u als het ware voor mij zelven te waarschuwen; hoe opregt, hoe geheel zonder
ijdelheid, eigenbaat en eigenliefde... Daar hebt ge 't juist! Dat weet ik, ik ken de
impressie, die dergelijke bekentenissen bij een goed hart maken en het is ook weder
hier het geval, dat ik meer bouw op uwe liefde, die mijne belangloosheid prijst, dan
op de kracht mijner betuigingen, die gij toch niet aanneemt, omdat uw liefhebbend
hart mij vrijspreekt. La plupart des hommes se fait un piédestal de ses fautes! Als
we allen de kracht hadden, altijd opregt te zijn, waren wij engelen; er is niemand,
die elke gedachte zoude durven lucht geven ook niet aan iemand, die men opregt
bemint. Ik houd dezen regel voor zoo doorgaande, dat ik geloof, dat zelfs gij, mijne
lieve, niet alles zoudt durven zeggen, wat er in uwe gedachten omgaat en gij hebt
natuurlijk oneindig minder te verbergen dan ik, die met de wereld meer in aanraking
geweest en daardoor bezoedeld ben. Als gij nu den loop mijner gedachten gevolgd
hebt, ziet gij dat ik in u geen bovenmensche-
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lijk, rein, onbevlekt wezen zie, maar een meisje. Dat ik u lief heb, dat gij een goed,
braaf meisje zijt, doet hier niet ter zake. Ik veronderstel fouten in u, ik geloof dat ook
gij den moed niet hebben zoudt mij elke gedachte mede te deelen, die ooit in uw hart
opkwam. Denk eens, lieve beste, zoudt gij wenschen, dat ik alwetend ware? Als gij,
na beraad, op die vraag ‘neen’ antwoordt, is het slot mijner redeneering, dat wij, hoe
meer de millioenen plooijen van ons hart zich voor elkander ontwikkelen, elkander
te meer zullen te vergeven hebben. Dat zal ons niet moeijelijk vallen, wij zullen
elkander liefhebben en de liefde vergeeft gaarne!
Ik beminde Caroline Versteegh onuitsprekelijk. Ik ben krankzinnig geweest omdat
ik haar verloor, ik ware, geloof ik, krankzinnig van geluk geworden als zij de mijne
geworden was. Nu nog houd ik de nagedachtenis van die liefde in hooge waarde, en
toch, geloof ik, dat ik met haar niet zoo gelukkig zoude geworden zijn als met u. Zie
hier de reden. Ik dweepte met haar, zij was mij een heilige. De minste fout, die ik in
haar zoude opgemerkt hebben, ware mij een grief geworden, eene teleurstelling der
meening dat mijne Caroline eene Engel was. Die vooronderstelling was dwaas van
mij, in een meisje van mijne jaren, met driften, hartstogten, zwakheden en fouten,
eene Engel te zoeken, - ik was twintig jaren!
Dingsdag. Het doet u genoegen, dat ik zooveel schrijf? Eilieve, ik beschouw alles
wat men vóór het huwelijk heeft ondervonden, aangeleerd, gevoeld en gedacht, als
het eigendom van haar, die een gedeelte van ons zelven geworden is. Als ik een plat,
maar vrij juist voorbeeld mag aanhalen, verbeeld u dan twee kooplieden, die jaren
lang ieder op zich zelven handel dreven. Nu gaan zij een compagnieschap aan. Wat
is natuurlijker dan dat zij beiden naauwkeurig opgeven, wat zij in de firma aanbrengen,
hoe zij vroeger handelden, waar zij gedwaald hebben en wat hun gelukte. Als nu een
van beiden zeggen zoude: ‘goed en geld heb ik niet, verstand van handelen ontbreekt
mij, want ik heb nooit zaken gedaan, mijne boeken kan ik niet laten zien, want ik
hield er geene...
Vergeving voor de vergelijking onzer heilige betrekking met koopmanschap! Wij
brengen onze denkbeelden, onze kennis
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(juist of onjuist, men geeft wat men heeft) onze ondervinding aan elkander ten
huwelijk, gij, uwe zachtheid en onbedorven hart, ik mijne liefde en niet veel meer.
Het eenige is nog, dat ik u deelgenoot maak van mijne opmerkingen, kunnen ze
dienen, behoud ze, zoo niet, laat mijne innige liefde het ontbrekende aanvullen en
vind het goed, dat ik doe wat ik kan door u mijne boeken te laten lezen en niets achter
te houden. Daarom schrijf ik u zoovéél. Ik zoude u geheele boekdeelen vol kunnen
schrijven en nog had ik u niet alles medegedeeld wat ik sedert mijn 12 à 14 jaar dacht.
Misschien is het goed dat ik niet op P.S. konde blijven. Hoe onördelijk ik mijne
ideën, aan u schrijvende, door elkander werp, het is nog iets beter verbonden dan in
een gesprek. Ik wil dat gij mij geheel zult kennen, voor wij elkander wederzien, ten minste voor zooveel mogelijk. Geheel en al kan niet, niemand kent zich zelven.
In de gewone maatschappelijke beteekenis van het woord ben ik een goed mensch,
maar Everdine, als ik op dit oogenblik moest sterven, - als een engel, die mij in het
laatste oogenblik opriep om de waarheid te zeggen, de waarheid zoo rein als God,
mij afvraagde: ‘zijt gij een goed mensch geweest?’ dan zoude ik huiveren.
Er bestaat een gemeenschap tusschen het onzienlijke en onze ziel, waartusschen
geen menschelijk oog een blik kan werpen. Biecht, volkomene biecht, hoe schoon
ook, hoe Evangelisch, is een chimère. Jacobus zegt: ‘belijdt elkander uwe
overtredingen.’ Dit gebod beschouw ik evenals het bevel van Christus: ‘weest
volmaakt gelijk uw vader in den Hemel volmaakt is!’ Wij moeten er naar trachten
maar als wij de kracht hadden om dat verheven doel te bereiken, zouden wij ook de
kracht hebben om die en andere lessen te ontberen. Als wij volmaakt konden worden,
waren wij het reeds, dan waren wij het altijd geweest, dan waren wij God zelf!
Zeg niet te spoedig, dat ik zaken ‘trancheer’ alsof ik zoo maar voetstoots iets weten
kon, waaraan anderen twijfelen, want als die decisieve toon uit pedanterie voortkwam
zoude ik omtrent alles zoo snel beslissen en dit is het geval niet. Ik twijfel en gis,
daar waar anderen meenen te weten. Vraag bijv. den kleinen Johan: ‘Waarom hebben
wij op aarde met moeijelijkheden te kampen?’
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Halt even, vraag hem eerst, en lees dan voort.
Welnu, hij zal gezegd hebben: ‘De aarde is een oefenschool voor den Hemel, wij
moeten gelouterd en geheiligd worden, op dat wij geschikt zouden zijn voor een
beter leven, wij moeten door zelfverzaking, door overwinning der zinnen, toonen
dat wij een geestelijk leven waardig zijn, opdat wij later de plaats mogen innemen,
die ons, als vonken van Gods geest toekomt en bestaan zouden in verhevene reinheid,
in onstoffelijke heerlijkheid als Hij!
Heeft hij u niet dat of zoo iets geantwoord? Welnu, mijne Everdine, als men mij
vraagt: ‘Waarom zijn wij geschapen, waarom hebben wij met moeijelijkheden te
kampen?’ dan antwoord ik iets minder beslissend dan Johan: ‘Ik weet het niet!’
Gij zult mij op al het bovenstaande antwoorden; ik weet, dat dit onderwerp u
belang inboezemt en zult dus mij mededeelen, welk antwoord Johan gaf en welk
antwoord gij zelve op die vraag geeft. Gij zult u verwonderen, dat ik zeg het antwoord
niet te weten. Ik zal u dat uitleggen zoodra gij daar naar vraagt. Voor het oogenblik
wil ik alleen bewerken, dat gij er een beetje op steunt, dat ik gedacht heb voor ik
zeg: ‘dat of dat is zoo’. Gij loopt echter gevaar van te dwalen als gij zulk eene meening
dadelijk aanneemt. Ik kan onjuist gedacht hebben en schrijf het dáaraan toe, als gij
het niet met mij eens zijt, maar niet aan niet denken. Ik neem aan, honderden vragen
aan Johan of Herman te doen waarop zij vlug zullen antwoorden, vragen, die ik ook
op mijn 12e jaar meende te kunnen oplossen en waarop ik nu het antwoord schuldig
moet blijven. Ik weet nu, dat ik minder weet dan ik toen meende te weten. Toen sprak
ik op de catechisatie bijvoorbeeld, over het doel der schepping, den val der eerste
menschen, de opvoeding van Israël door God zelf, de verzoening door het bloed van
Christus, de zekerheid der opstanding, blijkbaar en bewezen door de verrijzenis en
hemelvaart, de heiligheid der apostelen, de wonderen door hen verrigt, het al of niet
geloofbare eener zoogenaamde Vóorbeschikking, en al dergelijke onderwerpen, even
vlug als ik mijne werkwoorden conjugeerde, - evenzeer ten genoege van mijnen
eerwaardigen Leeraar (Ds. Doyer). - Dat beloofde wat voor de toekomst niet waar?
Welnu, veel, wat zeker scheen, heeft zich in twijfel opge-
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lost en ik heb een ‘ik weet niet’ gereed voor menige vraag, die ik toen klaar en
duidelijk vond. Dat komt, dewijl ik later onderscheid begon te maken tusschen het
van buiten leeren van een opgegeven les en het zelf-denken. Ik ondervond dat ik veel
als zeker had aangenomen op gezag van hem, die het mij zeide, dat ik de beslissing
van anderen had aangenomen daar waar de waardigheid van het onderwerp een
eigene onderzoeking vorderde.
Zoudt gij niet denken, dat ik vaste denkbeelden heb over de opvoeding van
kinderen? Ik denk er veel aan, het is mijn geliefkoosd onderwerp. God geve, dat gij
mij kinderen schenken zult, hartelijk bemind meisje, - wij zullen trachten er goede
menschen van te maken, maar hoe? Zie, dat weet ik nog niet. Ik weet wèl de gewone
opleiding (en gij weet het ook, dat zie ik uit uw schrijven omtrent de kleine Mientje)
maar eenige hoofdpunten kan ik in gemoede niet beslissen. En nu kom ik op het
punt, waarop gij, geloof ik, doelt in uwen brief als gij zegt: ‘Neef heeft nog eenige
(?) zwarigheden.’ Bedoelt gij hiermede Roomsch of niet-Roomsch? Ik wil eerst het
maatschappelijk gedeelte van die kwestie afdoen en u mijn woord geven, dat onze
kinderen niet Roomsch zullen zijn! Mijn woord is voor Everdine genoeg. Den Heer
Van der Hucht zal ik die belofte op schrift geven. Schoon ik ook daar liever zag dat
mijn woord genoeg ware. Ik wenschte echter dat ik ook het overige gedeelte van de
vraag: ‘wat zullen mijne kinderen zijn?’ zoo spoedig kon oplossen of liever hoe
zullen wij ze zoo maken? Hoe ze wezen moeten, is gemakkelijk. De jongens
rondborstig, ferm, mannelijk trotsch en stout. De meisjes zacht, beminnelijk,
vrouwelijk. Al de kinderen, meisjes en jongens, gevoelig, goedhartig,
vergevingsgezind, vatbaar voor zachtheid. De jongens moeten naar iets groots, de
meisjes naar iets schoons trachten. De laatste moeten glimlagchend een traan
terughouden als het haar tegenloopt, de jongens moeten op de lip bijten en met een
uitdagend gelaat zeggen: ‘ik wil wel eens zien of ik er niet tegen kan!’
Gij zult opletten, dat ik zoo even de woorden mannelijk en vrouwelijk heb gebruikt
alsof dat niet van zelven spreekt. Er zijn onvrouwelijke vrouwen, evengoed als het
omgekeerde bij het andere geslacht. Uwe uitdrukking: ‘v. H. is mij geen man
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genoeg,’ begrijp ik wel, schoon gij het omtrent hem zoo erg niet meent. Ik heb hem
pas even gezien en kan hem dus niet beoordeelen maar dit is zeker, al ware hij in
1810 geboren, hij is jonger dan ik. Hij schijnt mij een goed mensch te wezen, hij zal
ouder, mannelijker worden, terwijl anderen altijd blijven wat ze waren. Verkouteren
b.v. zal, als ik mij niet bedrieg...
Nu hebt ge gelijk als gij zegt: ‘dat is veel te voorbarig!’ Ik heb Verkouteren slechts
weinige dagen gezien, het is waar, en toch... het zoude u en mij vervelen, het
onderwerp interesseert ons te weinig, anders zoude ik u eenige kleinigheden
opnoemen, die mijn snel oordeel regtvaardigen. Nu zult gij weêr zeggen:
‘kleinigheden!’ Juist, lieve, in kleinigheden neemt men zich minder in acht; men
moet om iemands taille te kennen, hem in négligé zien, niet in baltoilet, als de baleinen
een krommen rug regt maken. Kleinigheden regeren de wereld. Een grein vaste stof
meer of min en het geheele zonnestelsel met bollen, planeten, kometen, zonnen,
manen, alles loopt in de war, er zijn geene kleinigheden! Ik houd wel van Constance,
ik geloof meer nog dan van de andere meisjes en waarom? Eene kleinigheid! Omdat
zij bij gelegenheid der tehuiskomst van haren vader, toen zij hoorde dat de jongen
hem goed had opgepast, zeide: ‘Och zeg dien jongen een vriendelijk woord!’ In dat
verzoek was haar geheele hart te lezen. Ik weet wel, dat dit welwillend gevoel ook
bij de anderen bestond maar zij konde het niet verbergen, het sprak dus bij haar
sterker. Ik had haar toen zoo gaarne een kus gegeven om die kleinigheid.
Maar hetgeen ik over onze ‘toekomst’ te zeggen had, is nog niet afgeloopen. Op
het eerste pagina van dit blad heb ik den knoop beter doorgehakt dan hier. Gij weet
wat wij toekomst noemen: onze kinderen. Waarom zouden wij daarover niet mogen
spreken! Mag ik het u niet zeggen gij, die de Moeder mijner kinderen wezen zult,
dat ik daarop hoop en daarnaar verlang! Men mijdt dit gewoonlijk, men laat een
meisje meestal onaangeroerd op dit chapitre en loopt uit eene, mijns inziens verkeerde
schaamte over het voornaamste, het zaligste, als iets onpassends heen. Al ware het
bij andere meisjes niet goed, mijn meisje zal het mij vergeven als ik haar als vrouw,
niet als kind toespreek. Niet waar, mijne Everdine? Mogen wij niet vertrou-
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welijk zijn, wij die éen doel, éen belang, éene toekomst hebben? Over het geheel
worden sommige zaken, naar mijn gevoelen, te zeer omsluijerd. Men doet wél de
verbeelding der kinderen rein te houden maar die reinheid wordt niet bewaard door
onwetendheid. Ik geloof eerder dat het bedekken van iets, den knaap en het meisje
te meer naar de waarheid doen gissen. Men spoort uit nieuwsgierigheid zaken na,
die ons zonder moeite medegedeeld zijnde, weinig of geen belang zouden inboezemen.
Ware die onwetendheid nog te bewaren, dan had ik er vrede mede maar dat kan niet;
het kind komt in aanraking met andere kinderen, het krijgt boeken in handen, die het
tot nadenken brengen; juist de geheimzinnigheid, waarmede het toch begrepene,
door de ouders is behandeld, verhoogt het verlangen meer te weten; dat verlangen,
slechts gedeeltelijk bevredigd, slechts ter sluik voldaan, verhit het hart en bederft de
verbeelding, het kind zondigt reeds en de ouders meenen nog dat het niet weet wat
zonde is! Ziet gij wel, dat ik u acht, dat ik uwe inborst op prijs stel, dat ik u als vrouw
behandel? Zoude ik niet bang zijn zulke dingen met een ander meisje te toucheren?
Ik weet, dat gij van het onderwerp, als het ware schrikt, en dat gij u over mijne
stoutheid verwondert. Er moet niets tusschen ons zijn, geene mode, geen wet, geene
schaamte, wij moeten elkander alles durven mededeelen. Niet bij elk engagement
zoude ik het zóo goed vinden, maar als God wil, zijt gij spoedig mijne vrouw en ik
wil niet erkennen, dat mijne vrouw den dag voor ons huwelijk een kind was. De
betrekking is ernstig, verheven, en niet onderworpen aan willekeurig ingestelde
regelen van welvoegelijkheid. Denk echter nooit, dat ik de welvoegelijkheid zelve
minacht. Ik spreek slechts van willekeurige regelen. Ik geloof niet indelicaat te zijn
en ben zelfs naauwgezetter op sommige punten dan anderen. Zoudt gij het wel kunnen
gelooven, dat ik eigenlijk niet gaarne in gezelschap van anderen, een kus geef? Dat
ik, als ik getrouwd was, gaarne zoude zien, dat mijne vrouw hare slaapkamer à part
had, dat ik daar niet zoude willen komen dan na vooraf geklopt te hebben, enz. Dat
zoude hoofsch wezen, denkt gij en ook ik zoude die inspraak mistrouwen als men
mij geleerd had zóo te zijn. Dat is echter het geval niet, het is mijn gevoel van
welvoegelijkheid, dat mij dit zegt en daarom hecht ik er waarde aan.
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Ik ben juist niet heel ‘du monde’, maar wat ik nog van wellevendheid weet, heb ik,
geloof ik, nooit geleerd, alles spreekt, vind ik, van zelf. Schrijf mij opregt, mijn beste
lieve, wat gij dacht, toen gij de vorige bladzijde laast. Ik bëoog met al mijn schrijven
het groote doel, elkander goed te leeren kennen; help daartoe mede door u niet achter
uwen meisjeswaaijer te verschuilen als ik u over dingen spreek, waarover nooit
iemand ten minste geen jong mensch, u sprak. Denk, dat ook niemand u zoo nà
bestaat als ik. Ik beschouw u als mijne naaste, gij zijt mij nader dan broeder of zuster,
nader dan mijne moeder. Dat wij nog niet gehuwd zijn, is maatschappelijk, burgerlijk,
onze betrekking is nu voor ons reeds hetzelfde. Ik weet het zeer goed, een meisje
moet gereserveerd zijn, - het is zoo, - eene al te groote vertrouwelijkheid in uwe
uitdrukkingen zoude u kunnen compromitteren als misschien de zaak niet dóorging,
als de omstandigheden ons beletten om man en vrouw te worden of als ik misschien
valsch genoeg was om uwe liefde en vertrouwelijkheid met ondank te beloonen en
u niet meer lief had. Begrijp eens als ik, die jong ben en geneigd om amourettes aan
te knoopen, u niet beminde, maar mij slechts eenige maanden met uwe liefde wilde
amuseren. Zoo iets gebeurt wel. Dan zoudt gij ongelukkig zijn als gij mij al te veel
vertrouwd hadt.
En daarom juist, vertrouw mij geheel en al. Zet uwe rust, uwe toekomst, op het
spel en zeg bij u zelven: ‘ik zoude niemand meer vertrouwen als hij mij bedroog!’
O, uwe brieven toonen het, dat gij mij liefhebt; ik zoude het doode schrift willen
kussen waarin gij uw levendig hart uitstort. Weet gij wel, dat gij onberaden doet,
uwe liefde zoo geheel en al prijs te geven aan iemand van wien gij niets weet dan
hetgeen hij zelf u verkoos te zeggen. Hebt gij zooveel menschenkennis, mijne Eefje,
dat gij dadelijk opregtheid van valschheid kondet onderscheiden? Waagt gij niet wat
veel?... Daarom juist heb ik u zoo lief. Gesteld eens, ik hadde op Batavia geene
ernstige bedoelingen gehad, dan zoude ik u lief gekregen hebben om de
onvoorzichtigheid, waarmede gij u op Bolang met mij inliet. Henriëtte zoude in gelijk
geval heel anders gedaan hebben en zij zoude gelijk hebben gehad, zij zoude getoond
hebben ‘routine’ te bezitten, maar niet die hartelijkheid, welke mij in
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mijn meisje zoo aantrekt, maar waarvoor ik eene dochter zoude waarschuwen, omdat
daarvan in de wereld dikwerf misbruik gemaakt wordt. In ons geval, lieve Everdine,
is het goed geweest. Ik heb u ernstig lief en zal tot ons laatste oogenblik u danken
voor het vertrouwen, dat gij in mij schijnt gesteld te hebben, vóor nog iemand u
zeide, dat ik te vertrouwen was!
Uw schrijven omtrent uwe opvoeding en die uwer zusters, heeft mij bijzonder
genoegen gedaan. Maar, lieve, waar bleeft gij na den dood uwer Moeder? Gij noemt
dit beproevingsjaren. Hadt gij het toen zoo moeijelijk? Ik heb met leedwezen gezien,
dat Sophie onopregt is. Gij hebt wel gelijk, dat dit een heel erg gebrek is. Ik ken geen
grooter fout, maar ongeneeslijk is het niet. Ik wil hierover nu niet schrijven, daar het
toch nog, helaas, niet zoover is om eene beslissing omtrent haar te nemen, maar als
ik op P.S. kom, zal ik haar naauwkeurig gadeslaan en dan zullen wij veel over haar
spreken. Uw verlangen zal altijd op den voorgrond staan.
Ik was ook verre van opregt in mijne kindsche jaren en nu schikt het redelijk wel
en ik herinner mij nog zeer goed welke prikkel mij tot rondheid heeft aangedreven.
Het was eergevoel. Ik begreep, dat het lafhartig was, de waarheid niet te durven
zeggen. Bij een meisje als Sophie echter, zal dit anders moeten aangevat worden.
Wij zullen zien.
Eene zaak spijt mij ernstig en dit kwam mij in de gedachte toen ik de volgende
woorden uit uwen brief las: ‘mijne liefde is innig, opregt, zooals ik nooit gevoeld
heb.’ O, lieve Everdine, waarom kan ik ook niet met een vol hart liefhebben, waarom
moet ik altijd zeggen: ‘ik had haar ook zoo lief!’ Waarom zijt gij mijne eerste liefde
niet, zooals gij zegt, dat ik de uwe ben. Gij verdient het, dat ik u liefheb zooals ik in
1840 beminde, - thans ben ik verstandiger, wijzer, omzigtiger, - hoe zal ik het noemen,
maar ik had u zoo gaarne de aandoeningen van dien tijd gegeven, want gij verdient
een eerste liefde. Gisteren avond, terwijl ik aan u zat te schrijven, kwam mij de tijd
voor den geest, toen ik aan haar schreef. Ik stond op en nam eenige brieven van haar,
welke ik naast de uwe legde. Welk een onderscheid! Gij zijt hartelijk, vertrouwend
en geeft u geheel aan mij over, zij was voorzichtig, gereserveerd en durfde nauwelijks
te fluisteren
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wat gij luid zegt. En toch schrik ik nog als ik haar naam hoor, toch beefde mijne hand
toen ik een verdroogde bloem aanraakte, die zij mij vijf en een half jaar geleden, gaf.
Wat is dat reeds lang geleden, hoe sterk moet de liefde geweest zijn, die zoo
gedwarsboomd, niet verloren ging bij al die ontmoetingen, die mij naderhand ten
deel vielen. Op dit oogenblik nu ik u opregt innig liefheb, nu ik u de heilige belofte
doe, alles te zullen in het werk stellen om u gelukkig te maken, op ditzelfde oogenblik
is het nog altijd mijn vurigste wensch, haar weder te zien en haar gelukkig te vinden.
Misschien doe ik dan de overtuiging op dat ik nu niet zoo zeer haar lief heb, dan wel
de herinnering aan haar, (begrijpt gij dit?) misschien zal ik, haar ziende, zeggen:
‘neen, dat is het beeld niet, waarvan ik droomde, dat ik in mijn hart omdroeg tot ik
gek werd... misschien...
Hoe het zij, God gave dat zij gelukkig ware! Zij is het niet.
Ik heb eenige maanden geleden, haren broeder gesproken, hij heeft het mij gezegd.
Welligt schrijf ik eens aan hem, - dat heet: - aan haar. Als ik dit doe, zal ik eerst den
brief aan u zenden. Dit is geene deugd van mij, het is niets dan pligt, want gij hebt
hier regt op en zoudt reden hebben mij te beknorren, als ik u in zulk een punt
passeerde. Ik kan het u niet genoeg zeggen, dat ik u geheel als de mijne beschouw,
en mij met dezelfde banden aan u verbonden reken, alsof gij reeds mijnen naam
droegt. Vreemd zoude het ieder ander schijnen, dat ik zoo over een vorige liefde met
u spreek, maar u bevreemdt het immers niet, mijn lieve? Gij begrijpt immers wel,
dat het juist een bewijs is van mijne liefde voor u en van mijn vertrouwen op uwe
liefde tevens, dat ik daarover spreken durf. Onze liefde is immers niet als Don
Quichot's helm, dien hij niet dorst te beproeven, omdat hij wist, dat het ding niet
tegen den slag zoude bestand zijn?
Mag ik gissen wat gij dacht toen gij het huisje van Mevrouw Holle zaagt? Mag ik
gelooven, dat gij er van droomdet hoe gelukkig wij in zulk een huisje met elkander
wezen zouden. Ik kan u niet zeggen hoe menigmaal ik zulke gedachten had. Ik zie
geen woning of ik denk er bij: ‘Ook dáár zouden wij elkander kunnen liefhebben’
en het scheen mij wel eens toe, dat wij elkander nader zouden zijn, naarmate ons
huisje naauwer was.
Van Heeckeren heeft gelijk, mijn hart juicht hem toe als hij zegt:
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‘Stel niet uit!’ zouden wij niet onverstandig doen lang te wachten? Kan dat lang
wachten ons geluk vermeerderen? Stelt gij u van ruimere inkomsten meer genot
voor? Neen, dat doet gij niet, hartelijk meisje; gij zijt juist zooals mijn meisje wezen
moet. Ik wenschte dat wij rijk, schatrijk waren en veel magt bezaten, - maar ik wensch
dit niet omdat ons huisselijk geluk daarvan afhankelijk is, - ik wensch dit om andere
redenen die naar buiten werken. Ik zoude geld en magt willen hebben om te helpen
waar mijn gevoel mij dringt, om te ondersteunen en te redden waar smart is; - voor
mij zelven vraag ik niets dan eene brave, godsdienstige, liefhebbende vrouw en dat
heb ik in u gevonden, daar dank ik God voor!
Ik geloof opregt, dat het jammer is, dat ik niet hoog in de wereld sta. Ik zoude
kunnen klimmen, ja - maar de tijd, dien wij beleven is te kort na 1790-1812. Er zullen
nog jaren verloopen eer het onderste weder boven komt. Ik had tachtig jaar vroeger
of zoo veel later willen geboren zijn. En toch 2½ jaar geleden had ik plannen,
gewelddadige, misschien onuitvoerbare plannen waarvan het hoofd mij duizelt. Thans
heeft zich alles opgelost in de begeerte om stil gelukkig te wezen. Ik geloof, dat ik
het verstandigste gekozen heb.
Gij roemt mijne goedhartigheid. Let er eens op hoeveel daarvan op rekening van
ijdelheid gesteld moet worden. Het is waar, ik stel dikwijls het genoegen van anderen
boven eigene vreugde, maar lieve, het is niet alles goud wat blinkt. Ik zal, met u
sprekende, mij zelven prijzen, als ik geloof dit te verdienen zonder vrees dat ik mij
bespottelijk maken zal door eigen lof. Ik zal dit te meer doen, opdat gij daardoor
overtuigd wordt dat het geene modestie is als ik u mijne gebreken zeg maar enkele
waarheid. Ik zal u die goedhartigheid zoo goed mogelijk uitleggen, daar ligt eerzucht
in, trots, eigenliefde, verwaandheid en eene menigte van waarlijke ondeugden; dit
is geene zedigheid. Er zijn stille en blinkende deugden. Iemand, die zijne pligten
vervult, zonder dat daarop gewezen wordt, zonder dank, lof of voordeel staat verre
boven dengenen, die door eenige hoedanigheden uitblinkt en daarmede misschien
eenig nut sticht, maar aan den anderen kant veel nalaat wat vóor moest gaan. Ik heb
aanleg een edel mensch te zijn, - maar het zal lang duren eer ik een goed
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mensch ben. Ik heb kracht tot zelfopoffering, maar niet altijd, zelfs zelden tot
eenvoudige plichtsbetrachting. Ik zoude zooals de zeer menschkundige Lafontaine
zegt, kracht en moed hebben een rots te verzetten, maar het dagelijksch verleggen
van een veêrtje zoude mij te zwaar vallen. Het streelt de ijdelheid niet genoeg een
kleinen pligt te vervullen! ‘Laat dat gewone menschen doen!’ zegt de verwaandheid,
‘mij voegt ander werk’ roept de trots, ‘men zal van mij spreken’ fluistert de eerzucht
en de heerschzucht vleit zich ‘ontzien te zullen worden’. Neen, lieve Everdine, er
valt op datgene wat goed in mij schijnt zooveel af te dingen. Mijne opregtheid, als
ik aan u schrijf, bevalt u, dit is natuurlijk, et je me fais un piédestal de mes fautes,
het is ijdelheid. Ik weet bovendien, dat in het huwelijk geen geluk mogelijk is zonder
die opregtheid... dus is het eigenbelang. Noemt gij het eene deugd als een misdadiger
in de hoop daardoor zijn vonnis verzacht te zien - dus ook uit eigenbelang - zijne
misdaden bekent? Ik ben dikwijls geprezen maar verdiende het zelden; meestal was
verregaande eerzucht de bron waaruit dingen voortkwamen die men schoon vond...
Ik herinner mij een kleine gebeurtenis.
Ik wandelde op een Zaturdag met mijn broeder Willem, die helaas niet meer leeft
- hij was een allerliefste jongen en drie jaren jonger dan ik - op de Hoogesluis te
Amsterdam. Ik herinner mij zeer goed, dat het juist zaturdag was, omdat er veel
Joden op de been waren. Voor ons uit liepen twee joden kindertjes, een jongetje en
een meisje. Het waaide hard en het meisje, dat het toezigt over haar broertje scheen
te hebben, vermaande hem zijn mutsje goed vast te houden. Ik onthoud nog al goed
kleinigheden, het was een fluweel baretje met schotse ruiten om den rand. Het mutsje
waaide af en rolde over de steenen tot de wind het naar den kant...
Herinnert ge u die laagte naast de hooge sluis, daar waar een soort van tuintje is,
bijna au niveau van het water? Daar waaide het mutsje in.
De jongen, die vergeefs het ding tot bij de leuning was nageloopen huilde en het
meisje scheen bang te wezen voor berisping als zij te huis kwam, het arme kind
wrong de handen en zag zoo bedroefd naar beneden...
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Men vraagde een man, die in een schuitje de brug doorvoer, het aan te reiken. Hij
wilde niet. Wie houdt zich ook op om het mutsje van een jodenkind, - wie let er op
het geschrei van een jodenmeisje!
Ja men lette er op om eene reden te hebben tot stilstaan bij de weg.
Gij weet hoe men in Europesche steden om elke kleinigheid zamenschoolt, hoe
ieder vraagt: ‘wat is het?’ en niemand vraagt: ‘kan ik helpen?’
Toen de laatstaangekomenen eenige oogenblikken later vraagden: ‘wat is er?’ was
het antwoord: ‘Daar is een jonge heer naar beneden geklommen om het mutsje van
dat kind terug te halen.’ Die jonge heer was ik, natuurlijk.
Men hielp mij met een touw naar boven, want ik kon niet tegen den gladden regten
muur op. Ik scheurde mijne kleederen en schaafde mij de handen, maar niet genoeg
naar mijn zin. Ik heb in mijn leven weinig genot gehad, dat boven de aandoening
ging die ik gevoelde toen ik weder boven stond. Ik wilde mijn portret wel hebben
van dat oogenblik. Twintig of dertig menschen, allen lieden van geringeren stand en
meest joden, juichten mij toe. Een oud man, dezelfde die het touw had gegeven, gaf
mij de hand en zeide: ‘Jongeheer, het zal u goed gaan!’ Mijn lieve Willem riep als
of hij grootsch was: ‘dat is mijn broêr, Eduard!’ en ik...
O, die vervloekte ijdelheid! ik gloeide van genot. Ja, ik was wel blijde om de
vreugde van het kind, dat voor knorren der ouders gevrijwaard was, maar dit was
het niet, - als ik daarom alleen verheugd ware geweest, zoude het voor mijne
goedhartigheid pleiten, neen ‘ik had mijn loon weg’. Alles zag op mij, alles noemde
mij, alles prees mij! Die menschen zouden mij op dat oogenblik gehoorzaamd hebben
als ik - kleine jongen - hen iets gelast had. Ik nam de voorspelling van den ouden
man aan als iets natuurlijks en ik liep dien dag op stelten des hoogmoeds voort, ieder
aanziende alsof ik vragen wilde: ‘groet gij mij niet, mij...
Heb mij lief, Everdine, als gij kunt... maar acht mij niet te veel. Stel het vuurwerk,
dat schittert, niet boven het lampje, dat licht geeft.
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Mijnen broeder Jan zoudt gij achten en liefhebben tevens. Hij staat zeer ver boven
mij. Ik hoop dat hij in Indië zal komen, ik ben trotsch op hem. Hij is veel sterker en
grooter van ziel dan ik, heeft veel meer wezenlijke kundigheden, is veel vaster in
zijne moraliteit en wie ons niet goed kende, zoude denken, dat hij beneden mij stond,
omdat hij minder pretenties maakt.
Nu ik u over hem schrijf, moet ik u mededeelen, dat hem een harde slag te wachten
staat. De brief, dien hij mij toezondt, heeft mij tranen gekost. Ik las hem na den uwen
en kan u de aandoeningen niet beschrijven, die het lezen daarvan bij mij opwekte.
Ik was genoodzaakt het kantoor te verlaten, want de menschen hier, waren het niet
waard mijne tranen te zien. Ik schreef u reeds, dat ik dien morgen niets heb uitgevoerd.
Ik prijs u hoog om uwe edelmoedigheid omtrent Cateau en zal voortgaan u alles
mede te deelen wat er voorvalt, ook al dwaal ik en dit is waarlijk het geval; ik ben
te hartelijk jegens haar. Ik heb haar in den laatsten tijd weder een paar keer gesproken,
daar het sedert een paar dagen niet regent.
Ik had beter gevonden...
Daar hebt ge 't alweder. Ja waarachtig. Ik hadde beter gedaan mij wat minder
goedhartig te betoonen. Lompheid en onverschilligheid ware hier goedhartigheid
geweest. Dat meisje moet van mij houden, dat is zoo natuurlijk, dat ik het zonder
fatuiteit zeggen kan. Ik ben alléen jong mensch op de plaats, ik interesseer mij voor
hare omstandigheden, ik spreek, geloof ik, beschaafder dan de overigen, wandel met
haar, ben vertrouwelijk en lok haar vertrouwen uit, zóo zelfs, dat zij gisteren op eens
eene vertelling afbrak, mij scherp aanzag en zeide: ‘Maar... hoe komt het toch dat ik
zoo familiair met u ben, zoo ben ik nooit geweest, ik begrijp het niet... Mag dat wel?
Ik heb haar gezegd, dat ik geëngageerd ben. Eene reden te meer van haren kant
tot vertrouwelijkheid en hartelijkheid. Hij zal mij niet foppen want hij komt er rond
voor uit, dat hij niet verliefd op mij is en elders betrekkingen heeft, dat is mooi van
hem, enz. Ziet ge, zoo denkt ze, en daarom juist...
Lieve Everdine, ik heb verkeerd gedaan! En zelfs van mijnen kant, ik zelf kan in
een meisje niet eenvoudig eene kennis, een vriend zien. Ik ben zoo Italiaansch, ik
heb haar nog geen kus ge-
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geven, maar het zal niet lang meer duren. Ik wilde, dat ik haar bezorgd zag, kwaad
is er niet voorgevallen, maar de toon, waarop wij spreken is niet zooals het wezen
moest. Ons zwijgen zelfs wilde ik anders hebben. Bij anderen is het ‘Mijnheer Dekker’
en ‘Jufvrouw Cateau’. Als wij alleen zijn ‘Dekker’ en ‘Cateau’. Bij anderen plaag
ik haar en zij mij, als wij alleen zijn, spreken wij ernstig, - of wat nog ernstiger is,
zwijgen geheel en al. Ik kan u natuurlijk niet letterlijk mededeelen wat wij spreken,
dat zoude ook vervelend zijn, te meer daar ik den toon niet kan wedergeven. Een
staaltje:
Zij. Mijn vader is weder op Batavia. God weet waar hij logeert. (Haar vader is
gepensioneerd kapitein. Men heeft hem uit medelijden een kleine bij-betrekking in
't civiele gegeven. Hij is een koppig, oud man, die altijd twist maakt. Dit had dan
ook tengevolge, dat hij van die betrekking is ontzet geworden.)
O, nu zal hij zeker weer ‘brommen’ en scherp schrijven. Hij zal zich hoe langer
hoe ongelukkiger maken en zijne kinderen daarbij.
Ik. Cateau, gij moet met eerbied van uw vader spreken, al heeft hij fouten.
Zij. Het ongeluk maakt bitter.
Ik. Dat mag nooit invloed hebben op de wijze waarover gij van uwen vader spreekt.
Ik mag dat immers wel zeggen, Cateau?
Zij. Gij, waarom gij? - ik heb niets met u te maken.
Ik. Hebt gij mij niet voor uwen vriend aangenomen?
(Zij beet op de nagels - dit doet zij meer.)
Kom Cateau, bijt niet op uwe nagels, dat staat leelijk voor een meisje.
Zij. Dat doe ik als ik kwaad ben.
Ik. Zijt gij kwaad op mij?
(Zij liet mijn arm los en liep voortbijtende, naast mij, zonder te antwoorden.)
Kom Cateau, geef mij den arm.
(geen antwoord.)
Lieve Cateau...
(Toen gaf zij mij den arm en scheen te weenen. Ik zag haar aan. Zij glimlachte
door hare tranen heen. Ik had moeite haar niet te kussen.)
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Kom meisjelief, wees niet al te verdrietig; misschien loopt alles ten beste voor u af.
Zij. Hoe zou dit kunnen? Waar moet ik heen?
Ik. Vooreerst blijft gij nog hier. De tijd van het vertrek van Mevr. P. is nog niet
vast bepaald, als het zoover is, zullen wij zien. Ik weet niet hoe, maar ik geloof vast,
dat ik u zal kunnen helpen.
Zij (bits). Ik wil van u geen hulp hebben!
Ik. Is dat volgens afspraak, Cateau? Heb ik zulk een antwoord verdiend?
Zij. Neen, neen, waarlijk niet, gij zijt zeer goed voor mij.
(Ik moet u zeggen, dat zij zeer delicaat is in het aannemen van diensten. Ik heb
een en ander voor haar willen koopen, waaraan ik wist, dat zij gebrek had, maar zij
heeft, dit bemerkende, mij ernstig gezegd, dat ‘onze vriendschap niet zóover ging
om iets van mij aan te nemen wat geldswaarde had’ etc.)
‘Och,’ ging zij voort, ‘ik wenschte, dat slechts iemand met een groot traktement
mij trouwen wilde!’
(Oordeel niet voorbarig, lieve Everdine en lees voort eer gij zulk een gezegde in
den mond van een meisje al te zeer afkeurt. Bovenäl, ik schrijf u alléen... Gij gevoelt,
dat dit een zeer kiesch punt is.)
Ik. Foei, Cateau, past dat u. Ik maak geene aanmerking dat gij het zegt, ik vind
het lief, dat gij mij vertrouwt, maar meent gij dat werkelijk?
Zij. Ja waarachtig.
Ik. Zeg toch niet zoo dikwijls ‘waarachtig’, dat woord is te forsch voor een meisje
- zeg: waarlijk, inderdaad of zoo iets.
Zij. Hoe komt het toch, dat gij mij zoo durft berispen, ik heb dat nooit van iemand
verdragen.
Ik. Dat komt, omdat gij overtuigd zijt, dat ik het goed met u meen, niet waar?
Zij. O, ga gerust voort, ik hoor het gaarne.
Ik. Nu dan, meent gij het, dat gij zoudt willen trouwen met wien het ook ware, als
hij maar geld had?
Zij. Ja waarä... waarlijk. Ik ben arm en niet mooi...
(Zij wachtte even om mij in de gelegenheid te stellen haar tegen te spreken. Ik
zweeg echter, want mijne galanterie is ligter te onderdrukken dan het gevoel.)
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Als ik getrouwd was, zoude ik zelve bezorgd wezen en tevens kon ik mijne
betrekkingen helpen...
Ik. En uw hart...?
Zij (bitter). Wat komt er dat op aan! Als Tideman...
(Tideman is een leelijk verachtelijk oud man, die haar ten huwelijk gevraagd heeft,
maar afgewezen is.)
...als Tideman slechts wat meer inkomsten had gehad, had ik hem genomen, maar
hij had niet genoeg!
(Dat ‘genoeg’ wilde niet zeggen ‘om te kunnen leven’ maar zij meende ‘niet
genoeg om mij het ongeluk te vergoeden met hem getrouwd te zijn, - niet genoeg
om mij de vertrapte aandoeningen van mijn hart te betalen!’)
Ik. Arme meid!
(Kunt gij het mij kwalijk nemen, dat ik op zulk een oogenblik aangedaan ben, dat
ik haar vriendelijker toespreek dan ik eigenlijk mag. Zie, lieve Everdine, dan geef
ik haar de liefste namen, dan druk ik haar de hand, dan moet zij denken dat ik haar
liefheb, ja ik geloof waarachtig dat het op zulk een oogenblik het geval is.)
Ik heb in 't begin van 't vorige jaar een kleine historie gehad met een ander meisje
van dergelijken aard. Ik zal u dat in een mijner volgende brieven vertellen. Overal
zult gij dezelfde zwakheid zien.
Zoudt gij het ooit gelooven dat men zóo aan zijn meisje schrijven kon? Ik vertrouw
wat al te veel op uwe liefde, mijne Everdine. Moest ik ook misschien een klein beetje
achterhoudender zijn om u niet te grieven? Zeg het toch ronduit. Ik ben mededeelzaam
om ons beider voordeel, ter bevordering van uw en mijn geluk en dit doel zoude niet
bereikt worden als ik u door mijne vertellingen griefde. Verzuim niet mij te doen
weten hoe gij alles opneemt, verzwijg geene onaangename aandoening. Ik moet
weten of ik voort kan gaan met u alles te vertellen, want ik heb nog meer ‘in mijn
boeken’ en wil u ook die bladen laten zien waarop groote leelijke vlekken rusten,
als ik maar verzekerd kan wezen dat gij alles verdragen kunt!
Over uwe opmerking omtrent de afhankelijkheid der vrouwen heb ik een weinig
gelagchen. Lieve Everdine, een vrouw is zoo sterk in hare zwakte, zoo vêerkrachtig
in hare zachtheid. En gij,
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lieve, zoudt gij waarlijk van mij wel willen afhangen, zoudt gij door mij geleid willen
worden? Ik geloof, dat gij dit meendet toen gij het schreeft, maar nu, nu gij dezen
brief hebt gelezen, nu gij gezien hebt hoe zwak ik zelf ben, zegt gij dat nu nog? Zult
gij dat nog zeggen, als gij nog meer brieven van mij ontvangen hebt in elk van welke
ik u nog nader in mijn hart zal laten lezen? Gij hebt mij lief, Everdine - ik weet dat
vrouwelijke liefde sterk is - maar ik zal u eene heldin noemen als gij mij nog bemint
op 1 Januarij!
En toch ik vertrouw er op. Ik twijfel niet aan uw hart. Ik zoude tusschenbeide als
Holm eerloos willen wezen om u te hooren zeggen, dat gij mij toch volgen zoudt.
Verbeeld u eens, lieve, als ik een groote misdaad had gedaan en het was een schande
voor u, mij lief te hebben, zoudt gij uw naam, uwe familie, uwe eer, voor mij over
hebben? Zoudt gij het kunnen verdragen als men u om mijnentwil vermijdde; als
mijn naam u schandvlekte, zoudt gij dan toch moed hebben dien te dragen. Zoudt
gij de wereld, die mij een schelm noemde toch durven zeggen: ‘Ik heb hem lief!’ Ik
heb eene vrouw gekend, die dat durfde. Ook dit zal ik u verhalen, later.
Van u zal Goddank zulk een offer niet gevergd worden, maar beproef u zelve eens,
en vertel mij den uitslag. Maar opregt, Eefje, zeg gerust, dat gij daartoe geen moed
hebben zoudt, als gij gevoelt dat zulk een offer uwe kracht zoude te boven gaan.
Denk niet dat ik u daarom minder beminnen zoude.
Ook heb ik u nog niet bepaald gezegd, welke godsdienst onze kinderen, als wij
zoo gelukkig zijn die te bezitten, naar mijn gevoelen hebben zullen. Dat onderwerp
vereischt een brief à part. Nu moet ik waarlijk nog een nieuw vel nemen om u voor
de duizendste maal te zeggen, dat ik u zoo bemin, mijne lieve Everdine. Zoudt gij
wel gelooven, dat ik hooger van mij zelven denk, omdat gij mij bemint? Ik moet toch
zoo heel erg niet wezen, want anders zou zij mij niet zoo hartelijk liefhebben. O,
geef mij die verzekering telkens weder, het is zoo zoet dat te hooren, ik krijg daar
nooit genoeg van, En gij? Ik heb u lief Everdine, mijne Everdine, ik heb u hartelijk
lief boven alles mijn meisje, mijne bruid, mijne vrouw!
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[29 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 29 oktober 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 208; Brieven WB I, blz. 136)
Poerwakarta, 29 October 1845
Heden morgen pas, heb ik een grooten brief aan mijne lieve Everdine verzonden.
Deze is bestemd voor de post van 5 November. Hoe is het mogelijk, niet waar, dat
ik, na zooeven zes vellen vol te hebben verzonden, nu reeds weder begin! Si en amour
on n'a plus rien à se dire, on n'aime plus! En daar ik u nu wèl nog een beetje liefheb,
heb ik u ook altijd nog wat te zeggen. Gij schrijft ‘uw zijn dáár en alle uwe
ontmoetingen lijken wel op een roman!’ Waar het vandaan komt, weet ik niet, maar
ik heb altijd van die kleine voorvallen, welke den eentonigen loop van het Indische
leven afbreken. Reeds als kind ging er geen week om zonder iets, dat betrekkelijk
interessant was. Ik geloof echter, dat niet zoozeer mijne ontmoetingen met die van
anderen verschillen, als wel de wijze waarop ik dezelve opneem. Ik heb in den laatsten
brief veel kwaad van mij zelven gesproken en naar waarheid en mag dus ook wel
wat goeds zeggen, niet waar? Nu dan, ik geloof, dat ik fijn gevoel, en vrij vlug opmerk
en aan die twee omstandigheden heb ik het te danken, dat ik in korten tijd, lang leef
of ten minste meer ondervind dan anderen in gelijke omstandigheden ondervinden
zouden.
Als men een week en een hard voorwerp ergens heenwerpt, zal het weeke den
vorm der dingen, waarmede het in aanraking geweest is, bewaren, en het andere geen
blijk dragen van die aanraking. Als gij nu eens in die voorwerpen verstand
veronderstelt, - geest van opmerking - dan spreekt het van zelve, dat, dat voorwerp
het meeste zoude te vertellen hebben, dat het meest impressie had ondervonden. Aan
dat ‘impressionable’ van mijn karakter is heel veel toe te schrijven, ik geloof bijna
alles, wat ik ondervind. Ik zal u ter zijner tijd alles verhalen, wat mij gebeurd is, ik
zal een complete ‘confessie’ voor u doen, en dan zult gij zien, dat mijne ontmoetingen
alle aan die gevoeligheid, die vatbaarheid voor indrukken zijn toe te schrijven. Dan
zult gij waarschijnlijk ‘zwakte’ noemen, wat ik nu uit eigenliefde nog den naam van
‘gevoel’ geef. Om een voorbeeld, dat voor de hand ligt, aan te halen - ik bedoel het
voorval met dat meis-
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je. - Iemand die minder impressionable, minder gevoelig, minder zwak geweest ware,
had dat niet ondervonden. Maar het andere punt: ‘vlugge opmerking’. Dit gaat met
het andere zamen en is eigenlijk hetzelfde. Iemand die gevoelig is van ligchaam,
kleinzerig, douillet, - zal ook veel eerder een stoot, eene botsing, eene kwetsing
opmerken, dan een verhard mensch. Die kleinzerigheid in het intellectuele, die
spoedige kwetsing van het gevoel der ziel, heeft dus ook hare goede zijde, daar zij
de fijnere opmerking medebrengt en dit is toch geen fout, maar waarlijk eene nuttige
hoedanigheid. Een ander zoude van dat meisje niet meer weten dan dat zij Jufvr.
Cateau heette, mooije oogen, zwart haar en eene leelijke taille had. Ik weet meer van
haar, omdat ik gevoelde wat de toon beduidde, waarop zij zeide: ‘Met wien zoude
ik anders rijden dan met Nikolaas!’ Over dit punt zullen wij in 1871, als wij onze
zilveren bruiloft vieren, nog niet uitgesproken hebben. Onze oudste zoon zal dan
Doctor in de letteren wezen of nog beter in de philosophie! De hemel geve dat die
jongen minder gevoel, meer verstand hebbe dan zijn vader en een beter model heeft
voor minnebrieven! Mij dunkt, ik zie u lagchen, Eefje!
O, ik vind het zoo lief van u, dat gij wel van mij afhankelijk zoudt willen wezen.
Gij maakt mij grootsch, Everdine. Gij zult niet van mij, wij zullen van elkander
afhangen. Ieder zal den ander als het hoofd beschouwen. Ik zal denken, dat ik leef
om uwentwil en gij voor mij. En toch, ja, ja, toch zal ik de baas wezen. (Dit laatste
had ik niet moeten schrijven, ik had het wel kunnen zeggen omdat ik u dan daarbij
een kus gegeven had om te doen zien, hoe ik het meen. Maar wie zal nu die kus
overbrengen?) Ik geloof toch wel, dat ik pouvoir op Sophie krijgen zoude, maar niet
in 8 of 10 dagen. Ik wanhoop daaraan volstrekt niet, al is zij nog zoo independent.
Groet haar en Henriette als zij reeds op P.S. mogten aangekomen zijn. Ik verlang
zeer naar intimiteit tusschen mijne aanstaande schoonzusters en mij. Ik weet, dat
mijne lieve Everdine het niet behoeft, dat men haar opmerkzaam maakt, dat de positie
van Sophie door meer dan gewone hartelijkheid vergoed worden moet, dit zoudt gij
uit u zelve doen, lieve, maar ik waarschuw u voor overdrijving. Ik wilde niet gaarne,
dat gij u bitse gezegden liet welgevallen, gij
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zijt daartoe veel te goed. Met al uwe zachtheid moet Sophie toch gevoelen, dat gij
meer zijt dan zij. Belooft gij mij dat gij mij alles zult mededeelen, wat er tusschen u
en haar voorvalt? Ik heb weinig menschenkennis. Wel is het mijne studie sedert een
jaar of acht, maar men heeft daarvoor meer dan tachtig jaren noodig. Ik leg er mij
echter op toe, tot nut en amusement tevens. Dit blijkt u misschien uit mijne brieven.
Hoe het echter anderen zoo gelukt is, zonder eigenlijke studie iets te verkrijgen, wat
mij uren denkens kost, begrijp ik niet. Ik zie zelden, dat anderen zich zoo met ontleden
bezig houden; - leert men de anatomie van de ziel dan zoo veel gemakkelijker dan
die van het ligchaam? Ik analyseer altijd en ik beschouw elke nieuwe kennis de
premier abord als een nieuw exemplaar voor de verzameling, die ik in mijn hoofd
bewaar, als een nieuw liedje, waarvan ik de wijs wil leeren. Ik heb u ook bestudeerd,
mijne Eefje en ik heb u lief gekregen om kleinigheden waaraan gij zelve niet dacht.
Op P.S. had ik natuurlijk geen tijd (!), anders had ik getracht de meisjes van buiten
te leeren. Nu weet ik slechts hier en daar een enkelen regel van het versje.
Ik dwaal dikwijls, zeer dikwijls, maar hoe maken het dan anderen, die er geen
hoofdwerk van maken en toch zoo beslissend hunne menschenkennis roemen?
Geene betrekking zoude mij beter passen dan die van schrijver dat heet, 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. Uwe onlangs uitgedrukte vrees, dat ik dan
te veel in hoogere kringen rond zou dwalen enz., was immers scherts? Ik zoude mij
juist laag bij den grond houden, - ik zoude menschen schilderen en die vindt men
niet hoog. Help mij wenschen, mijne Eefje, dat er een tijd mag komen, waarin ik mij
om den broode niet behoef te bekommeren, waarin ik acht uren daags menschen
zoek om de overige acht uren te besteden tot het opschrijven van hetgeen ik gevonden
heb. Ik zeg dit verkeerd, - voor het laatste heb ik drie maal meer noodig. ‘Er is over
Constance's jaardag niet gesproken etc.’ Het is lief, kiesch en welwillend, - maar
lieve Everdine, is het dan zoo verschrikkelijk als iemand sterft? Is het dan niet waar
wat er in het
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N.T. zoo uitdrukkelijk gezegd wordt, dat de dood zijne verschrikking verloren heeft?
Is de hoop des wederziens zoo zwak, en het vertrouwen op een leven na dit leven
zoo wankel? Zeggen wij niet ‘zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven!’ en
bouwen wij zoo weinig op die zaligheid, dat wij bevreesd zijn de kleine wond aan
te raken, die ons daartoe onvermijdelijk moest geslagen worden. Ik hoop, lieve vrouw,
dat als ik vóor u mogt sterven gij op den jaardag van mijnen dood zeggen zult: ‘Heden
ging mijn Eduard van mij af, - dat smartte mij zeer, hij werd opgeroepen om “naar
huis” te gaan - dat verheugt mij meer. Mijn vreugde is grooter dan de smart.’ Daar
hoort sterkte toe, lieve Everdine... sterkte?... Als men gelooft?... Men kan het geen
sterkte noemen, het spreekt van zelf.
Als gij er over denkt als ik, moeten wij elkander geene cadeaux maken. Ik vind
dat alles wat wij hebben, ons beiden behoort, of liever, - ik heb niets. Zouden wij
door geschenken onze liefde beter kunnen bewijzen dan door vertrouwen? Ik geloof,
dat gij dit wel met mij eens zult zijn. Het staat, vind ik, zoo kinderachtig om iemand
bij wijze van toegift, beuzelingen te schenken, als men elkanders hart geheel en al
bezit.
En toch zijn er velen, die meenen zouden, niet goed geëngageerd te zijn als men
geene cadeaux had ontvangen!
O, de 19e eeuw is nog verre van beschaafd!
Ik zal het als een geschenk rekenen, als gij mij elken morgen wakker kust en zegt:
‘Eduard, het is tijd om op te staan, wij zullen elkander van daag regt liefhebben, niet
waar?’
En 's avonds zal ik zeggen: ‘ik dank u voor uwe liefde van heden mijne Everdine!’
en dan kus ik u.
Zie, dat zullen onze geschenken zijn.
En als wij sterven, zullen wij elkander danken voor het geheele geluk van ons
leven, voor de bewezen hulp op de reis naar boven! Ik bedoel niet, dat gij of ik
elkander nooit iets zouden mogen geven, maar ik houd niet van die geschenken de
convenance die men in de bruidsdagen op een tafeltje legt, opdat de aanwezigen die
tot maatstaf zouden kunnen nemen om na te rekenen hoe lief men elkander heeft...
Maar toch, lieve bruid, zend mij een lok uwer haren.
Zie zoo, nu heb ik afgeschreven wat ik heden avond te zeggen
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had. Voor vandaag zijt gij nu van mij ontslagen. Gij slaapt op dit oogenblik al, het
is half een. Goeden nacht, mijne beste, ik wensch u zalige droomen en een blij
ontwaken!
Deze brief lag nog ongesloten bij mij op het kantoor. Ik zat te werken. Daar krijg
ik een klein briefje van mijne protégée. Ik geloof, dat zij mijn hulp inroept. Ik ga
naar haar toe en zal u alles mededeelen. Vaarwel, lieve Everdine. Ik begrijp er niets
van, maar het schijnt, dat zij ten einde raad is. O, kon ik haar helpen!

[1 november 1845
Missive van de Directeur-Generaal van Financiën aan Michiels]
* 1 november 1845
Missive van de Directeur-Generaal van Financiën aan Generaal Michiels
betreffende Dekker. (Bescheiden 1910, blz. 310)
No. 6436.
Batavia, den 1 November 1845.
Aan den Gouverneur van Sumatra's Westkust.
Met referte tot het Gouvernementsbesluit dd. 10 September jl. No. 16, heb ik de
eer UHEdG. mede te deelen, dat aan den gewezen controleur der 2de klasse E. Douwes
Dekker uit 's lands kas is uitbetaald, eene som van f 1173.33 Een derde zilver, wegens
tractement van 1 September 1843 tot 8 Januarij 1844 à f 275. 's maands en deze
uitgaaf is afgeschreven ten laste der Begrooting van Sumatra's Westkust over 1845
onder het Hoofd ‘Algemeen Bestuur’; verzoekende ik UHEdG., om de Begrooting
van Sumatra's Westkust met opgemelde som te willen belasten.
De Directeur Generaal van Financien
Ruloffs.

[5-8 november 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 5-8 november 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 216; Brieven WB I, blz. 141). Mevrouw
Noot was, volgens Mimi, een onderwijzeres van Tine geweest. De mededelingen over
Dekkers vader zijn niet geheel juist. Met de ‘Noordsche schrijver Bernard’ is bedoeld
de Deense auteur Carl Bernhard (1798-1865).
Poerwakarta 5, 6, 7 en 8 November 1845.
Hartelijk beminde Everdine! Deze brief volgt onmiddelijk op dien welken gij 3
dagen vóor dezen zult ontvangen hebben. Tusschen het slot daarvan en dit begin zijn
slechts weinige uren verloopen. Het laatst wat ik u schreef was dat ik een briefje van
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mijne protégée had ontvangen, zooals gij haar noemt. Ik kom daarop straks terug.
Ik vind het grappig dat men mij meende te zien aankomen, het is eene verregaande
arrogantie van dien Mijnheer Ligtvoet om zich als ik te kleeden. Gij schrijft over een
onweder. Heb ik niet regt gehad toen ik zeide dat men op bergen zijn' God als het
ware, meer nabij was? Het maakt op mij altijd eene heerlijke impressie. Parkan Salak
kaatst eigenlijk nog niet genoeg terug, maar als men in een bergkloof staat is het
waarlijk imposant en ik heb wel eens gedacht aan de wetgeving op Sinaï.
Zijt gij indedaad driftig geweest, mijne lieve... geweest? Gij moet veel vermogen
op u zelve hebben of gij zijt het nog, want gij hebt alle aanleg tot drift. - Foei, ik
geloof er niets van, ik kan niet gelooven, dat gij ooit anders dan zacht geweest zijt.
Ik zoude ook wel een beetje bij Mevr. Noot in de leer moeten gaan, want ik ben nog
maar al te geneigd om boos te worden. Wilt gij voor mij Mevr. Noot wezen?
Gij schrijft dat gij al zulk eene Oost-Indische kalmte hebt. Ik denk, dat dit nog zoo
heel erg niet wezen zal. In zekeren zin zoude het mij genoegen doen, daar ik geloof
dat het voor uw welzijn beter is maar lieve, beloof mij toch, dat gij op dat andere
punt warm, hartelijk zult blijven, dan zal ik er mij ook op toeleggen om in andere
dingen wat kalmer te zijn. Ik zelf keur die kwikachtigheid hoogst af en zoude meenen
dat het in een land als Indië zeer nadeelig is voor de gezondheid, maar er is geene
hervorming moeijelijker dan die van zich zelven en tot nog toe ben ik, wat
ongesteldheid aangaat er redelijk goed doorgerold. Gij vraagt mij hoe ik er over denk
om aanleiding tot treurigheid te vermijden. Uit mijn vorigen brief zult gij reeds gezien
hebben dat het mij niet goed voorkomt. Men moet alles onder de oogen durven zien
en niet terugbeven voor de herinnering aan een geleden verlies. En is de smart, die
men bij zich zelven bewaart, niet nog veel grievender dan wanneer men daarover
met deelnemende personen ernstig spreekt? Ik begrijp de zienswijze van de familie
daaromtrent niet, doch ik ben maar weer blijde, dat gij het met mij eens zijt, het doet
mij genoegen als ik in dergelijke punten overeenstemming opmerk.
Ik heb een beetje gelagchen toen ik las: ‘Nicht keek mij zoo
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zeker aan, toen ik zeide, dat ik aan u schreef wat ik dacht en gevoelde.’ Ook ik geloof
niet, dat Mevrouw van der Hucht als meisje zóó als gij zoude geschreven hebben.
Ik weet niet regt welke reserve men u toch wil opdringen. Al raadde de gansche
wereld u achterhoudendheid aan, dan beroep ik mij gerust op de uitspraak van uw
hart. Het gesprek met Line (Caroline of Pauline?) en de Jufvrouw moet belangrijk
geweest zijn vooral om de positie van de laatste. En zij, die de bruid geweest is, en
derhalve eigenlijk reden hebben zoude om een beetje wantrouwen aan te raden... Er
ligt iets edelmoedigs in, dat zij in weerwil harer eigene vervlogene hoop, toch het
vertrouwen van anderen niet ondermijnt. Hare omstandigheden, die uwer tantes en
de laatstgehoudene gesprekken met Jufvr. Teunisz hebben mij gedurig een verhaal
voor den geest gehaald van dien nieuwen Noordschen schrijver Bernard (dien ik u
zeer aanbeveel, als gij iets van hem krijgen kunt) getiteld ‘Tante Francisca’. Daarin
wordt het leven beschreven eener ‘Oude Vrijster’ waarmede in onze domme
onchristelijke wereld wel eens de gek wordt gestoken. Dit verhaal trof mij zeer, toen
ik het las, maar ik herinner mij zeer goed, dat ik reeds lang vóor dien tijd nooit konde
instemmen met den verfoeijelijken glimlach die dat woord gewoonlijk vergezelt. O,
er gaat in menige ziel zooveel schoons van de aarde tot den Hemel terug, zonder dat
het hier door iemand gewaardeerd is geworden en het is niet tot eer van de
omringenden. Zij, die als zij niet blind en gevoelloos waren geweest, dat schoon
hadden moeten opmerken, dat menig hart nimmer een hart ontmoette, dat het verstond.
Eene vrouw, die oud wordt zonder eene gelukkige liefde gekend te hebben, moet de
heerlijkste aandoeningen van haar hart versmoren, zij moet hare natuur (want het is
onze Natuur om lief te hebben - wij zijn vonken van God, die geheel Liefde is)
onderdrukken, hare dierbaarste belangen mag zij niet voorstaan en al jaagt het gemoed
nog zoo luide in den boezem, zij moet geen woord laten verraden, wat er in dat
miskend hart omgaat. Zij was toch ook eenmaal zoo jong als deze of gene, ook zij
had hare droombeelden van huisselijk geluk, zij dacht er ook aan, dat het zoo zalig
moet wezen ‘Moeder’ te zijn. Alles wat zij om zich ziet herinnert haar tergend aan
haar gemis, eene vriendin heeft kinde-
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ren... maar zij is geene Moeder, een andere is bruid en geniet volöp het heerlijkste
vergezigt van het leven, - haar is alles dor en woest; zij ziet kinderen, zij speelt en
dartelt er mede, maar het is haar eene grief, want zij herinnert zich hoe vreesselijk
hare kinderdroomen in rook vervlogen zijn. Zij mag niet zeggen wat haar pijnigt,
want men zoude haar bespotten als ook zij aanspraken op geluk maakte, zij een ‘Oude
Vrijster!’ Haar geheele leven is ééne voortdurende kwelling. Zij blijft altijd jong,
want de jeugd eindigt eerst bij de vervulling der jeugdige wenschen en zij wordt
tevens oud, want de tijd vraagt er niet naar of zij het geluk der eerste levensjaren
gegrepen heeft. Voegt zij zich bij de jongeren, dan zegt men: zie, zij wil ook nog
aanspraak op jeugd maken! en de oude vrijster wordt uitgelagchen. Doet zij met de
ouderen mede, ook daar voegt zij niet, want haar hart kant er zich tegen aan om
bedaard van alle hoop op levensgeluk af te zien en daarvan koelbloedig blijk te geven.
Spreken mag zij niet want zij is geene persoon, - gevoelen mag zij niet, want de
uitdrukking daarvan is bitter, mismoedig en beklemd bij haar ongeoefend hart. Alles
is voor anderen, niets voor haar! Eenzaam wandelt zij haar pad af, niemand
bekommert zich over haar, niemand ziet naar haar. Zij is een speelbal, een spotternij
voor ieder, die haar nadert. Dikwijls weigert men haar de gewone beleefdheid, want
zij is meisje noch vrouw. Het is een tusschending dat schijnt te bestaan om heen en
weder gekaatst te worden, om verdrukt en geplaagd en bespot te worden.
Niemand steunt haar in lijden en druk, want niemand is de hare. Ieder is haar even
vreemd. Alléen ligt zij op het ziekbed en zij mag nog van geluk spreken als zij
middelen heeft om iemand te betalen voor het opvangen van haren laatsten zucht,
voor het sluiten harer oogen. Onbeweend daalt zij ten grave, niemand betreurde haar,
want niemand kent haar. Een enkele zegt als hem gevraagd wordt: ‘wie wordt daar
begraven? Het is niets... het was een oude vrijster.’
Het is verschrikkelijk zóo te leven, om zóo te sterven! En denk nu eens, dat in dat
hart hetzelfde warme gevoel kan bestaan hebben als in het uwe, - misschien heeft
zij dezelfde behoefte aan innige hartelijke liefde gehad als gij en ik, lieve Everdine,
- misschien heeft zij het beeld van dezen of genen die haar later
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bedroog, trouw in dat hart omgedragen, - misschien was zij eenmaal vertrouwelijk
in het uiten harer innigste gedachten... O, men moet een Engel wezen om dan niet
bitter te worden en de wereld te haten, die zoo veel beloofde en zoo weinig gaf! Ziet
gij, waarom ik er iets edelmoedigs van de Jufvrouw in vond, dat zij u geene
vertrouwelijkheid afraadde?
Waarlijk die voorzigtige menschen hebben gelijk. Ik heb u immers geen bewijs
op zegel gegeven, ik heb immers geen borg gesteld voor mijne liefde. Wie zoude
mij beletten, morgen of heden nog dood-éénvoudig te zeggen: ‘Everdine, het was
niet waar, dat ik u lief had, ik heb u bedrogen!’ Dan was ik een deugniet, dat stem
ik toe, maar de wereld is vol deugnieten, ik kan er wel éen van zijn. Maar waren wij
getrouwd, dan zoudt gij mij zeker met deze of gene geregtelijke acte in de hand
kunnen dwingen u lief te hebben, niet waar? Dan waagt gij niets bij vertrouwelijkheid
want gij hebt uwe belangen onder bescherming der wet gesteld. Het is om te lagchen!
Al hadt gij honderd voorbeelden voor oogen van meisjes, die haar vertrouwen aan
onwaardigen geschonken hadden, dan nog zoudt gij mijne liefde niet wantrouwen,
niet waar mijn lief meisje? Wij zullen de voorzigtigheid van anderen luid prijzen,
maar en attendant in onze onvoorzigtigheid ons geluk zoeken. Wij wagen er immers
niets bij Everdine? Ik, ten minste, heb mijn geheele toekomst op u gesteld en ik zoude
ongelukkig wezen als gij mij niet meer liefhadt en toch waag ik niets want ik vertrouw
zoo geheel op uw hart. Ik word hoe langer hoe meer aan u gehecht, elke brief dien
ik schrijf, is het mij, alsof ik u nader kom. Ik kan mij in waarheid niet verbeelden,
dat gij mijne vrouw nog niet zijt, het komt mij vreemd voor, dat er nog vaster band
tusschen ons komen kan dan thans. Ik heb u zóo met geheel mijn hart lief en ik ben
zoo geheel de uwe, dat ik lagchen moet om de maatschappij, die daaraan nog iets
toe wil voegen ter bevestiging. Denk eens, lieve, als het mogelijk was, dat
echtgenooten, als de liefde verdween, zoo maar van elkander konden afgaan, zonder
omslag van regtbanken enz., zoudt gij dan toch wel vreezen, dat wij elkander ooit
verlaten zouden? Ik geloof niet, dat gij daaraan denken zoudt.
Ik zoude gaarne zesmaal voor den regter willen verklaren, dat
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ik u trouw zal wezen, maar in het algemeen heb ik zeer anti-maatschappelijke idées
over het huwelijk. Blijft men elkander beminnen, dan is er geen band noodig. Zoo
niet dan is die band drukkend, onmenschelijk en immoreel. Verbeeld u eens, als gij
uwe hand hadt gegeven aan iemand, dien gij niet liefhadt. Dat moet verschrikkelijk
zijn! Als ik dergelijke onderwerpen aanroer, zoude ik nooit uitgesproken hebben.
Mijne hand is niet gaauw genoeg om u alles over te brengen. De denkbeelden
verdringen elkander en zijn te menigvuldig om letter voor letter afgeteekend te
worden. Als wij later een gerust leven leiden, en geheel voor elkander bestaan zullen
wij te zamen veel schrijven. Ons geheele leven zal eene wisseling van gedachten
wezen en veel, waarover ik in deze brieven slechts vlugtig heenloop, zal ons maanden
lang heerlijk bezig houden. En er zijn menschen, die zich in het huwelijk vervelen!
In 1841 ben ik door iemand, die pas een paar maanden getrouwd was uitgenoodigd
om bij hem te komen wonen, ‘omdat hij aan zijne vrouw niet genoeg gezelschap
had!’ Arme menschen, - waarvoor leven zij toch, wat vervult bij hen de plaats, die
in ons hart door zoovele zalige aandoeningen wordt ingenomen? Waaraan denken
zij als zij slapen gaan?
En toch, lieve beste Everdine, ik, die daar zoo zeg: ‘arme menschen!’, ik heb
menigmaal diezelfde menschen benijd. Nog zeer onlangs (Zondag) had ik misschien
aan zulk eene begeerte om ook zoo te zijn eene melancholieke stemming te danken.
Een opziener van de kaneelkultuur sprak over een huis, dat hij gebouwd had. Hij
wist juist wat hem de pannen kostten, hoeveel steen hij noodig had, hoe dik de balken
waren. Ik was verdiept in allerlei gedachten en begon op zijn discours te letten. De
ontevredenheid met mij zelven, maakte dat ik alles van de zwartste zijde inzag. Ik
riep mij zelven toe: ‘wat hij weet en begrijpt, wist gij niet, hij is een nuttiger,
geschikter mensch dan gij!’ Ik was als het ware beschaamd over mijne minderheid.
Wat zijn mijne groote droomen klein, bij zijne kleine werkelijkheid! Inderdaad, ik
wenschte wel, dat ik mij een weinig meer konde toeleggen op het leven in den zin
zooals zij het beschouwen. Gij zult mij daaraan wel helpen willen, niet waar, lieve
beste? Ik hoop mij later te beteren, maar nu ik hier zoo verdrietig alleen
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ben, kan ik daar nog niet veel aan doen. Ik zal wel zorgen, dat ik van deze
werkzaamheden met eer afkom, zooals gij met alle regt van mij verlangt, maar die
‘heilige ijver’, dien gij in mij vooronderstelt, is zoo heel erg niet, ik benijd den
dommen Nikolaas, die zijn geheele ziel in zijn officieel inktkokertje kan wegstoppen.
Als men dien man slapende, onverwachts wakker maakte, zoude zijn eerste woord
van schrik wezen: ‘brievenboek, - dertig cents, - No. zoovéel gecopieerd,’ of zoo
iets. Bij dien man is harmonie tusschen zijn innerlijk en wat hem omringt, - zijn hart
en zijne schrijftafel bieden hem dezelfde voorwerpen aan, - hij behoeft niet 's morgens
aan het werk gaande, eerst zijne gedachten den weg te doen afleggen, dien ik moet
doorloopen, vóor ik het goed weet, dat ik daar zit om dit of dat te doen; het is niet
gemakkelijk en men moest het eens weten hoeveel moeite mij soms de eenvoudigste
zaak kost. Er zijn oogenblikken lieve Everdine, waarin ik geen eenvoudige optelling
doen kan! Ik weet zeer goed, dat men mij voor bekwaam houdt, (lieve Everdine,
noem dit geene verwaandheid; opregtheid gaat boven modestie, denk dat ik zoo aan
u schrijf) maar men beöordeelt mij verkeerd. Ik veronderstel, dat gij nooit iets van
J.J. Rousseau hebt gelezen, maar die man had dezelfde ongeschiktheid voor het
dagelijksch leven. Hij was bevreesd, dat hij zijne kinderen geene goede opvoeding
zoude kunnen geven en deed ze in een vondelingshuis en toch was hij zelf de schrijver
van het heerlijke werk ‘Emile, ou de l'éducation’; ik heb dat werk en hoop u later
daarin eenige schoone, stoute passages aan te wijzen. Rousseau zag het zelf in, dat
hij in de wereld niet paste, daarom zonderde hij zich af, en schreef. Het publiek stond
verstomd over zijne wijsheid, men waardeerde zijn werk, hetgeen blijkt uit de vele
vijanden, die hij had, omdat men zijne meerderheid gevoelde, - men deed hem
herhaalde aanbiedingen om een post of zoo iets aan te nemen. Hertogen en prinsen
riepen hem om hunne kinderen op te voeden, om hun minister te wezen, men wilde
zijn gevoelen weten over staatkunde, staathuishoudkunde, financiën, - men wilde
zijne fortuin maken, - alles wees hij af, want hij wist, dat hij tot niets bekwaam was,
dan tot denken. In de wereld echter heeft men menschen noodig, die tot alles bekwaam
zijn, behalve denken. Ik geloof, lieve

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

528
Everdine, dat gij ook meent, dat ik bekwaam ben. Het is niet zoo. Ik denk niet zoo
stout, zoo verheven als J.J.R. maar zijne onbekwaamheid voor het dagelijksch leven
heb ik, helaas geheel en al. Op Natal was ik juist aan het nadenken van een uitgebreid
plan om de hollandsche geldmiddelen te herstellen, toen ik in mijne eigene kas geld
te kort kwam. Toen ik kommies bij de Rekenkamer was, heb ik een werk, dat mij
jaarlijks opgedragen was, geheel in de war laten loopen en naderhand is het door een
jong inlandsch kind zeer goed waargenomen. Toen ik nog school ging, kende ik nooit
mijne les, en ik heb nooit het werk afgehad, dat mij in vakantie-tijd was opgedragen.
Dit is niet overdreven, maar letterlijk waar. Hier op Poerwakarta weet ik nog den
weg niet, en toen ik op de Rekenkamer al een jaar gewerkt had, ben ik 's morgens
eens de verkeerde trap opgegaan en ik had moeite mijn kamer te vinden. Ik ben
menigmaal in de verzoeking geweest om alle hoop op avancement geheel op te geven
en ergens klerk te worden om volstrekt niets te doen dan te copieëren, ten einde niet
genoodzaakt te zijn mij toe te leggen op zaken, die mij walgen. Er moet een sterke
prikkel zijn, die mij er toe drijft om notitie te nemen van hetgeen er voor mij ligt of
ik behandel het met een dwalend, afgetrokken hoofd en ik mag van geluk spreken,
dat mijn werk nu en dan goed uitvalt.
Lieve, beste Everdine, wilt gij er u wel een beetje mede bemoeijen, als wij bijeen
zullen wezen, wilt gij er wel op letten, dat ik voor het dagelijksche zorg? Ik ben zoo
geneigd om aan uwen raad gehoor te geven, maar gij zult aanhoudend met mijne
afgetrokkenheid te kampen hebben. Als ik eene betrekking verwaarloosde zoude het
verschrikkelijk voor u en mij zijn, wilt gij er het oog op houden?
Zonderling is het misschien, dat ik zelf uwe hulp inroep tegen mij zelven, het is
alsof een dronkaard zeide: ‘houd mij vast, anders loop ik in 't water!’ Laat het wezen
hoe het wil, ik bouw er op, dat gij mij helpen zult. De bovenstaande regelen zijn nog
altijd een klein uitvloeisel van mijne onaangename stemming, die misschien daaruit
alleen is voortgekomen, dat ik mij begon wijs te maken, dat ik een dom, ongeschikt
schepsel was. Om u niet te bedroeven, zal ik u zeggen, dat de Resident hier wèl met
mij
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tevreden is. Maak u dus daaromtrent niet ongerust mijne lieve, ik verzoek uwe hulp
slechts voor den vervolge. Dat gij mijne woorden niet letterlijk hebt overgebracht
aan Sophie is goed, beste, maar ik had niet zonder nadenken zóó geschreven en ik
zoude het nog altijd goed vinden, maar doe zoo als gij het beste denkt. Sophie zoude
mij dat woord van ‘bitsheid’ vergeven en zij zoude er niet kwaad over zijn al zeide
zij anders. Groet haar in het bijzonder van mij, ook Henriëtte natuurlijk. Uw gevoelen,
dat Sophie nu moet trachten alles bij te leggen, kan ik niet goedkeuren. Vooreerst:
is het wel waar, dat zij alleen schuld heeft, wij hebben altijd maar van eenen kant
gehoord en is dat wel billijk? Is het wel zoo zeker dat zij onwaarheid spreekt als zij
aanmerkingen op Van der Hucht maakt? Ik houd veel van hem, maar billijkheid gaat
boven vriendschap en als de schuld aan beide kanten gelijk staat, zoude ik nog hare
partij kiezen. - Hij heeft niemand noodig en zij is in het onderspit, terwijl bovendien
zij, als zij mijne schoonzuster is, mij nader is dan hij. Alle deze beschouwingen
vervallen echter, als zij veel schuld heeft want het regt gaat boven alles, maar is dit
zoo?
Nu zult gij zeggen, schuld of onschuld is hetzelfde. Zij moet trachten vrede te
maken. Ik geloof neen. Als zij onschuldig is dan in geen geval, is zij schuldig dan
had zij het eerder moeten doen. Nu zij op het oogenblik als het ware van v.d. H.
afhangt, zoude het lafhartig wezen om een vriendelijk woord te bedelen. Ik denk
hierover anders dan de meesten. Gewoonlijk zegt men: ‘hij of zij moet de minste
wezen’ omdat die persoon in jaren, stand, betrekking etc. lager staat, en afhankelijk
is. Ik geloof, dat de meerdere moet toetreden want het valt veel gemakkelijker, dewijl
aan zulk een handeling geene verkeerde uitlegging kan gegeven worden. Als v.d.
H., haar hare verkeerdheden vergeeft en voor de zijne vergeving vraagt, handelt hij
edel, grootmoedig. Als zij zulks doet, ware zij daartoe door de omstandigheden
gedwongen en het zoude een laagheid wezen. En al ware het niet, al deed zij het met
een opregt hart, dan nog zoude men haar van laagheid verdenken of althans zij zoude
het meenen dat men haar verdacht en dat is van haar niet te vergen, dat kan zij niet
dragen.
Gij hebt mij waarlijk groot genoegen gedaan door zoo belang-
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stellend over mijn broeder te schrijven. Ik geloof vast, dat hij in Indië blijven zal;
dan zal het mij een waar genot wezen u bij elkander te zien. Ik acht niemand zoo
hoog als hem en toch loopen onze idées over veel dingen zoo verre uiteen, dat wij
gedurig kibbelen. Onlangs nog op Batavia werd er uit een verschil van gevoelen een
heel onaangenaam discours geboren, scherp, stekelig in 't kort zóo, dat iemand, die
ons hoorde, zou gemeend hebben, dat wij vijanden waren. Op eens hielden wij op
en zagen elkander aan en zoudt gij het gelooven, mijne Eefje, wij vielen elkander
schreijend om den hals, zoo trof het ons, dat wij ons door drift hadden laten vervoeren.
Den brief aan uwe grootmama zal ik schrijven en zoo mogelijk nog bij dezen brief
aan u toezenden, dan kunt gij er wat bij schrijven.
Ik vind het zeer passend, dat ik aan die Dame schrijf, als zij u in uwe jeugd
eenigzins heeft verzorgd en het is lief van u, dat gij u het kwade niet zoo zeer herinnert
als de goede meening.
Ik had al naar Holland geschreven om een consent, maar de brief was nog niet
weg, toen men mij zeide, dat het niet noodig was en dus heb ik om mijne ouders de
moeite te besparen (want daar is veel omslag bij door de legalisatie der
handteekeningen van den notaris, waarvoor het stuk naar den Haag moet) onder aan
geschreven, dat het niet behoefde. Ik zal er echter nog eens naar laten informeren op
Batavia en als het vereischt wordt, daarom met de Landpost over Singapore vragen.
Dit gaat zeer snel. Welke stukken hebt gij noodig, mijne lieve, weet gij dat?
Ik wil u een kleine vertelling doen, die in zooverre van andere vertellingen verschilt,
dat ik niet begin met: ‘er was eens’, maar ‘er zal eens wezen.’ Luister goed, mijne
lieve, het gaat u direct aan. Er zullen eens in zeker jaar op zekeren dag twee menschen
hun trouwdag vieren. Beiden zullen vroeg opstaan, want zij zullen denken, dat die
dag te schoon is om te verslapen. Zij zullen God danken, die hen voor elkander in
het leven liet en zij zullen een huisselijk feest vieren. Omtrent zoo iets heeft de
verhaler zijne eigene ideën en hij verzoekt de lezers of hoorders hem toetestaan dat
hij de feestviering naar zijn fantaisie inrigt. Er zal niet gedanst worden of gespeeld,
er zal tournooi wezen noch carousselrijden en er behoeft niet eens hoerah geroepen
te worden.
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Als die menschen een tuin hebben waar men 's middags lief zitten kan of anders in
een binnenkamertje, zult gij hen zien, digt bijeen. De man heeft een klein pakje in
de hand en de vrouw, die thee schenkt (ik laat hier een voornaam gedeelte van de
scène weg, - ik heb nog geen antwoord op mijne vraag of ik stout mag wezen), de
vrouw vraagt:
- Wat heb je daar, Eduard?
- Papieren, lieve. Wilt gij, dat ik ze u voorlees?
- O, ja, als het iets belangrijks voor mij is.
- Dat juist niet, het is niets nieuws voor u.
(Dan wordt de vrouw nieuwsgierig en dwingt hem vriendelijk om toch te zeggen
wat het is. Eindelijk geeft hij toe en begint te lezen:
- Parkan Salak, 29 Septr. 1845. Dank, hartelijk dank, beste lieve Eduard, dat gij
mij zoo spoedig...
(Dan laat de vrouw een kopje vallen en springt naar hem toe.)
- Lieve Hemel, dat is een brief van mij... dat is mijn schrift...
- Juist, lieve Everdine, het zijn alle uwe brieven. Ik heb ze den dag na ons huwelijk
in een pakje gesloten en ze na dien tijd niet weder willen lezen, om heden dezelve
voor het eerst terug te zien. Hebt gij mijne brieven ook nog, lieve beste vrouw?
In een wip is zij weg en haalt ze. Dan worden de oogenblikken herdacht, toen men
trouw beloofde, de brieven worden voorgelezen en de vriendelijke glimlach en de
handdruk en de kussen mogen het getuigen, dat zij zich niet bedrogen hebben in
1845. O, dat zal een zalig oogenblik wezen!
Dan worden de brieven zorgvuldig weggesloten tot een volgend jaar, en elk jaar
zullen zij op nieuw zeggen: ‘neen, neen wij hebben ons niet bedrogen, wij hebben
woord gehouden!
Dat geve God, lieve, beste Everdine. Hoe vindt gij die vertelling, dien wakenden
droom uit de toekomst?
Gij vraagt zoo belangstellend naar mijne familie. Dat ik een burgerjongen ben,
weet gij reeds. L'homme est... un étrange problême.
Zoudt gij het kunnen gelooven, mijne lieve, dat ik die waarlijk geheel en al op uw
hart vertrouw, die groote opofferingen van u zoude durven vergen uit naam onzer
liefde en voor wien derhalve alle kleingeestige bezwaren geheel en al moesten weg-
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vallen, - zoudt gij wel gelooven, dat dat onderscheid in stand (dat werkelijk bestaat)
mij hindert, dat ik er mij dikwijls verdrietig over maak? Ik gevoel zeer goed mijn
waarde, ik weet, dat ik hooger sta dan menigeen die tot een aanzienlijksten stand
behoort, ik zoude mij zeer goed overal op het standpunt weten te plaatsen waar ik
staan wilde en toch, ben ik kinderachtig genoeg om den goeden degelijken
burgerstand, waartoe ik behoor, te minachten, - neen, dat is het woord niet, ik had
moeten zeggen, dat het mij moeijelijk valt dien nu en dan niet te verloochenen, uit
vrees welligt, dat ik zoude beschouwd worden als daartoe geheel en al te behooren
en dit is zoo niet.
Gij, lieve Everdine, bewoondet in Amsterdam een mooi huis, in een aristocratische
buurt, niet waar? Gij schreeft in uwen laatten brief ‘hoe menigmaal heb ik misschien
het huis uwer ouders voorbijgewandeld zonder te weten, enz.’ Dat is waar, lieve
engel, maar als men het u had kunnen voorspellen, zoudt gij misschien den neus
opgehaald hebben voor een echtgenoot, wiens ouders slechts op den Haarlemmerdijk
wonen. Ik had u beloofd, nooit weder van dat onderscheid in stand te spreken maar
lieve, ik denk er toch aan en ik moet immers geene gedachte voor u verbergen? Laat
mij dus voortgaan. Uw adel hindert mij volstrekt niet, ik wenschte, dat gij gravin
waart, - ik houd veel van adel, ik heb er een soort van eerbied voor, wat men ook
over de gelijkheid zeggen moge, maar er is een ander verschil van stand, wat mij
altijd drukte, het is de kloof tusschen den steedschen koopmanstrots en den nederigen
burgerman, - tusschen den man, die op de beurs zijn pilaar heeft en den man die zijn
patroon bij de pilaar moet opzoeken - tusschen den man, die eene loge in de komedie
huurt en den man, wiens vrouw ‘Jufvrouw’ heet. Begrijp mij wel, lieve, tot waarlijken
adel zoude ik mij kunnen opheffen, - tot koopmansadel (die toch wel beschouwd,
nonsens is) nooit. Ik zie wel kans om mij in den Haag te familiariseren. In Amsterdam
op de Keizersgracht echter, niet! Ik was eens met den jongen van der Hoeven buiten
bij den Heer Kistenmaker (ik weet niet of gij hem kent, hij spreekt zoo door den
meus, - zij is een Jufvr. Van Wijk). Ik sprak met Mevrouw, die behagen in mij scheen
te scheppen, zij liet mij platen zien en ik was zeer ‘makkelijk.’
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Op eens vraagt zij mij: ‘Waar woon je in Amsterdam?’ Ik begon te stotteren en met
heel veel moeite bragt ik het er uit. Ik geloof stellig, dat als Bram er niet bij geweest
ware, ik een leugen zou geantwoord hebben, uit valsche schaamte. Den geheelen
dag sprak ik geen woord meer, ik zat op heete kolen en was verheugd toen wij weder
naar Duinlust vertrokken. Toen kon men desnoods die kinderachtigheid door mijne
jaren verontschuldigen, maar thans nu ik waarlijk veel ondervonden heb, nu ik
daarboven geheel moest verheven zijn, thans nu ik zoo menigmalen den baas gespeeld
heb over adel van allerlei soort, thans schaam ik mij nog het te zeggen, dat ik een
burgerjongen ben, die op den Haarlemmerdijk woonde. Zeg niet, dat gij er niets aan
hecht, zeg dat uwe liefde sterker is dan het vooroordeel, maar ontken niet dat dat
vooroordeel werkelijk bestaat. Ik erken ook dat het gek van mij is, ik heb te veel
achting voor u dan dat ik niet denken zoude dat een braaf, goed mensch uit den
burgerstand u liever is dan een deugniet, die naast u woonde, en toch blijft die valsche
schaamte in wêerwil van alle bedenkingen altijd bij mij bestaan.
Mijn vader is inderdaad een achtenswaardig man, die echter voor velen niet
gemakkelijk is om mede om te gaan, dewijl hij zich maar niet verbeelden kan, dat
men hem niet altijd gehoorzaamt. Hij is nu bijna zestig jaar. Hij heeft een zeer goed
voorkomen en is zeer sterk en gezond, - alleen klaagde hij op het laatst een beetje,
dat hij pijn in de maag had, hetgeen als men zijn langdurig zeevaren nagaat, als een
gevolg van fatigues niet te verwonderen is. 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: ‘jongetje’. Daar zult gij om lagchen, maar men neemt hem zoo
iets nooit kwalijk. Als gij eenige maanden vroeger gearriveerd waart, hadt gij in het
logement bij Faes kunnen zien, hoe men ontzag voor hem had. Ofschoon oud en van
de vorige eeuw verzoek ik u mijn vader toch niet te verwarren met menschen als
Beck. Vader spreekt gaarne met dames en is, hoewel hij van het jaar 98 af (reken
eens welk een tijd) op zee heeft gezworven, 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
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fouten van hem te zeggen dan geloof ik, dat het - neen dat weet ik niet.
Mijne moeder is even oud, zelfs nog een jaar ouder. Hare ouders, die ik echter
nooit gekend heb, woonden in Friesland en hadden vermogen, hetgeen in den
Franschen tijd te niet is gegaan. In hare jeugd heeft zij veel leed gehad en geloof ik
met hare zusters, werkelijke 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 zóo hoogen graad. Moeder is
overdreven gesteld op hare kinderen, als er in Moederliefde iets overdrevens wezen
kan. Het is compleet eene soort van jalousie. Toen mijne zuster trouwde, konde zij
zich maar niet verbeelden, dat er nu iemand meer regt op haar dochter had dan zij,
en nu mijne zuster reeds sedert veel jaren 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 ten minste) aan haar postuur voor een meisje houden. Zij is zeer hartelijk
en niets krenkt haar meer dan koelheid. Er is niemand in staat haar zóo 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.
Beiden zijn zeer godsdienstig en hebben hun uiterste best gedaan om ons, zooveel
de middelen toelieten, goed op te voeden. Dat het niet bijzonder goed is uitgevallen
met dat sujet in Indië, is hunne schuld niet. Als ik een deugniet was, zoude het geheel
en al mijne schuld zijn.
Mijn zuster, die nu al 36 jaar is, trouwde een jaar of tien geleden, en heeft reeds
4 of 5 kinderen. Ik kan u niets dan goeds van haar zeggen. 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
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verschrikkelijken hekel had en zij zelve ook. Het zal u weder een kleinigheid
toeschijnen, maar daar ik wist, dat een harer kinderen naar haar genoemd was, heb
ik mij onlangs bij Jan geinformeerd, hoe men die kleine noemde en ik moet u
verzekeren, dat het mij geen gering genoegen deed te hooren, dat het kind voluit
Catharina genoemd werd. Begrijpt gij wel, lieve Everdine, dat het mij niet zoo heel
gemakkelijk valt mijne valsche schaamte zoo geheel te overwinnen en u al die
kleingeestige hoekjes van mijn hart te laten zien?
Mijne zuster is getrouwd met een zoon van den Heer Abrahamsz die vroeger op
den Binnenkant woonde en nu geloof ik op de Geldersche kade. Die familie is zeer
respectabel maar van mijn zwager houd ik niet. Ik geloof, dat het een goed mensch
is, maar wij passen niet bij elkander. Hij heeft een perfecte opvoeding genoten, maar
efforceert zich, geloof ik, om ouderwetsch te zijn. In zijne jeugd wilde hij varen en
kwam bij mijnen Vader, die hem zeer ‘gedresseerd’ heeft. Vroeger woonde hij met
mijne zuster in Middelburg. Hij was kapitein op een mooi schip, ‘de Zeeuw.’ Eenigen
tijd geleden heeft hij schipbreuk geleden en daarbij een groot gedeelte van hetgeen
hij nog bezat, verloren. Op het oogenblik is hij weder kapitein, ik geloof voor het
huis van Kerkhoven, uw oom. Hoe toevallig, niet waar?
Nu volgt mijn broeder 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 zijne gezondheid misschien bij ingeschoten. Even voor mijn vertrek
werd hij beroepen als Dominé te Woudsend in Friesland. Vandaar is hij beroepen
naar den Helder, waar hij op dit oogenblik nog staat. Ik 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. Wij verschilden 7 jaar, dat is te veel
om mijn makker en te weinig om mijn meester te wezen. Deze is getrouwd met eene
zuster van mijn zwager, ik herinner mij weinig van haar, ik heb haar wel ontmoet
maar dacht er toen weinig aan, dat zij mijne schoonzuster worden zoude. Ook daar
zijn reeds twee of drie kinderen - echte domineeskinderen,
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naar ik hoor, dat is: een beetje ondeugend, hetgeen ik gaarne zie. Mijn broeder Jan
zoude nu moeten volgen die 3½ jaar ouder is dan ik. Ik heb een uitstekend hoog idée
van hem, gij weet dat hij mijn vriend is. Ik mag dus niet veel van hem zeggen om
niet partijdig te wezen.
Dan volgt zeker persoon, die op deze plaats niet over zich zelven zal uitwijden,
dat is onnoodig omdat hij waarlijk wel zijn best doet zich in een uitvoerige
correspondentie te doen kennen, met al zijne gebreken en zwakheden en tevens wat
er goeds in zijn mag.
Mijn jongste broeder, Willem, was 3 jaar jonger dan ik. Die lieve jongen is dood.
Hij is op zijn 17e jaar 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 jongen, die tot alles goeds te leiden
was. Het is nu reeds zes jaar geleden en sedert dien tijd draagt mijne moeder nooit
een of ander sieraad, geen speldje of ringetje of zoo iets. In eene kast hangt nog alles
wat tot zijne kleeding behoorde; daar mag niets aan veranderd worden. Wij allen
zullen voort treuren over den dood van dien armen jongen, maar niemand zooals
moeder, die zoo vatbaar voor smart is.
Ons huis stond, de poort inkomende, aan de linkerhand, voor men aan de eerste
brug komt, misschien hebt ge den naam wel eens gelezen die in de zijkamer voor
het glas stond. Ik herinner mij nog dagelijks namen, die ik alleen dáarvan ken en
welke machinaal in 't geheugen gebleven zijn. Boven vóor was de kamer van mijn
broeder en boven de zijkamer, een klein kamertje van de kinderen. Daar hadden wij
een tafeltje, drie of vier tabouretjes, een boekenkastje en eenige plaatjes aan den
muur. Reeds langer dan zeven jaren ben ik weg en als ik nu tehuis kwam, zoude ik
daar alles juist zoo terug vinden als ik het verlaten heb. Mijn broeder verhaalde mij,
dat moeder daar dikwijls heenging, de boeken van de plankjes nam, ze éen voor éen
afstofte en dan dezelve weer neerzette zooals ze gestaan hadden. Achter op de plaats
staan op het oogenblik nog twee bloempotjes, een rozenstruik en een geranium, die
door moeder met moeite en zorg in het leven gehouden worden, omdat ze van
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mij waren. O, er ligt zoo iets heiligs in die moederliefde, die zoo ijverig alle
voorwerpen van een vertrokken kind vast houdt. Ik word ernstig gestemd als ik aan
de vrouw denk, die met zooveel liefde ons opvoedde, wie niets te zwaar viel voor
hare kinderen en die nu zoo alléen haren ouderdom doorleven moet. Ik weet wel, dat
men niet juist daar blijven moet waar men geboren is. De beschaving wint door
verspreiding en hij vooral, die geene fortuin bezit moet er in de eerste plaats al wat
geoorloofd is voor over hebben om in zijn onderhoud te voorzien, maar toch is het
zoo hard, dat ouders meestal zoo door hunne kinderen verlaten worden. Het zoude
mij altijd zulk een genot zijn als ik in de mogelijkheid was, hunne laatste levensjaren
te vervrolijken. Gij zult zeggen dat er toch nog mijne zuster is en mijne beide andere
broeders? Dat is zoo, maar ieder heeft betrekkingen en omstandigheden, die het
beletten om dat voor onze ouders te zijn wat zij wel verdienen. Mijne zuster heeft
hare kinderen en kan natuurlijk maar een klein gedeelte van haren tijd besteden om
Moeder gezelschap te houden. Mijn oudste broeder is aan den Helder en kan slechts
zeer enkele malen thuis komen. Jan is, als hij te huis is, meestal in Utrecht waar zijne
vrouw woonde, - thans zal hij bovendien zwaar gebukt gaan onder het verlies zijner
lieve Mine. Ik ben ook zoo ver weg en zal ook spoedig nadere betrekking hebben
dan mijne ouders. Gij moet mij meer zijn dan zij. Dit is in eenen godsdienstigen zin
en maatschappelijk beide, niet alleen geoorloofd maar het wordt zelfs voorgeschreven,
- maar toch lieve Everdine het is zoo hard, dat zij op hunnen ouden dag zoo verlaten
zijn. Mijn vader heeft een zeer klein vermogen. Ik geloof, dat hij wel zoude kunnen
ophouden met werken, doch zoude dan zeer zuinig ergens buiten moeten gaan leven.
Dit ware wel goed, want mijne ouders hebben weinig behoefte en dus niet veel noodig
maar ik ben bevreesd, dat vaders gemoedsgesteldheid het niet zoude toelaten om stil
te leven op een dorpje. Hij is overal geweest, in alle mogelijke landen, zoo in Europa
als in onderscheidene koloniën; 47 jaar lang heeft hij de geheele wereld doorkruist,
en zal zich nu niet kunnen schikken in rust. Het zoude hem zoo ledig wezen. Dat
geeft een verdrietig humeur en ik twijfel er aan of mijne ouders, die anders hoogst
liefhebbend voor elkander zijn, dan
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wel gelukkig zouden wezen. Ik zie de toekomst heel donker in, op dat punt en ik heb
er wel eens aan gedacht om met opoffering mijner geheele carrière naar Holland te
gaan. Ik zoude daar wel ambachtsman willen wezen, als ik slechts daardoor de laatste
dagen mijner ouders kon veraangenamen. Ook dit echter is een droom, die door de
omstandigheid altijd ijdel blijven zal.
Zaturdag morgen. Ik ben zeer opgehouden, lieve Everdine, ik had gedacht nog
veel te schrijven, doch ben genoodzaakt dit weder uit te stellen. Misschien zult gij
een beetje boos wezen, dat ik niets van Cateau schrijf, ik wilde dat voor het laatst
bewaren. Ik wil u nu maar even zeggen, dat zij mij om raad gevraagd heeft. Die
Mevr. P. is haar moe en heeft haar verblijf opgezegd tegen den 20en Novr. Het arme
kind weet niet, waar zij heen moet. Zij vertrouwt mij nu, geloof ik, geheel. Het heeft
lang geduurd. Zij weifelde eerst telkens tusschen de noodzakelijkheid om zich aan
iemand te hechten en wantrouwen op een vreemde. Nu schijn ik haar niet meer
vreemd te wezen. Het spijt mij, dat ik u dit alles nu zoo haastig moet schrijven. Ik
wilde zoo gaarne, dat gij regt wist op welk een voet wij staan. Ik heb haar een paar
briefjes moeten schrijven waarvan ik afschrift gehouden heb om ze u letterlijk te
kunnen mededeelen, gij hebt daar regt op. Ik ben waarlijk in eene interessante positie,
vertrouw er vast op, dat ik u alles zal mededeelen zelfs dat wat misschien niet goed
is. Schrijf mij uitdrukkelijk of gij mij ook in dat punt geheel en al vertrouwt, dat zal
mij kracht geven om te doen wat goed is, al was de schijn tegen mij. Schrijf mij dat,
lieve, beste Everdine. Ik heb u hartelijk lief, maar dat meisje heeft regt op mijne hulp.
Zij weet dat ik u liefheb en zij groet u als zoodanig.
Als ik haar helpen kan zal ik ridderlijk handelen, zonder om te zien maar ik
vertrouw daarbij op uw hart, Everdine, veroordeel mij niet! Woensdag meer. Dan
hoop ik u den brief voor uwe grootmama te zenden. Uw brief aan mijne ouders is
zeer lief, beste, ik zal er wat bijschrijven en met de Landpost verzenden. Zij zullen
zeer in hun schik zijn met eene dochter, die zoo hartelijk schrijft en zij zullen een
goed idee van mijne Everdine hebben, dat beloof ik u.
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Vaarwel mijn Engel. Ik heb u hartelijk lief. Ja nog twee maanden! Vaarwel lieve,
beste, vaarwel tot Woensdag.
Uw Ed.
Ik heb nog een oogenblikje uitstel en den brief weder opengemaakt om u nog eens
te vragen of er ook iets in mijne verhouding tot dat meisje is, dat u hindert? Wees
geheel opregt, - ik moet dat goed weten, want ik mag u niet grieven, daar onze
betrekking boven alles moet gaan. Sluit geene onaangename gewaarwording in uw
hart, ook het geringste niet. Kan ik daar vast op aan?

[10-12 november 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 10-12 november 1845
Brief van Dekker aan Tine, waarin de mededeling dat de f 2400, - schuld aan het
Gouvernement betaald zijn. (Brieven I, blz. 248; Brieven WB I, blz. 161)
Poerwakarta, 10 November 1845.
Ik ben een beetje bevreesd dat ge boos op mij zijt, lieve Everdine, omdat mijn
laatste brief hoewel lang genoeg niet datgene bevatte wat u misschien meer
interesseerde, namelijk tijding van mijne nieuwe Poerwakartasche kennis. Ge zult
wel begrepen hebben hoe dit kwam. Ik dacht den vorigen brief bedaard te kunnen
afschrijven, en had die historie voor het laatst bewaard, hetwelk echter buiten mijne
schuld mislukte. Ik beloof u het dezen keer beter te zullen maken. Eerst wil ik u
echter nog zeggen dat ik heden uwen brief van 4 à 6 November ontvangen heb.
Aardig is het dat ik telkens uwen laatsten brief het meest liefheb, en ik ben als het
ware die lieve lettertjes dankbaar omdat ze mij zoo duidelijk zeggen dat gij mij toch
nog een weinig bemint, in weerwil van de slechte rapporten die ik u telkens van
mijzelven geef. O, het is niet moeijelijk om zijne gebreken te openbaren als men
weet dat de bekentenis door een liefhebbend hart wordt opgevangen. Uwe brieven
maken mij waarlijk gelukkig. Misschien weet gij het zelve niet hoe heerlijk gij uw
geheel hart daarin laat spreken. Ik ben trotsch op de liefde van een meisje die zoo
weet lief te hebben. Niet alle menschen zijn daartoe in staat. De beste menschen
hebben het meest lief, en ik geloof dat zelfs een deugniet goed te maken ware als
men hem maar leiden kon om iets anders lief te hebben als zich zelven. Men
beschouwt
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alles uit een geheel ander oogpunt, en brengt alles met datgene in verband wat ons
hart bezighoudt. Er is iets heiligs in eene soort van vereering die toch niet stootend
is voor het godsdienstig gevoel; liefde is eene soort van godsdienst. Mag ik het zeg
dat ik die u waarschuwde voor dweepen, zelf dweep? En toch het is zoo, ook ik kan
mij niet voorstellen dat onze toekomst teleurstelling wezen zal. Lieve, lieve Everdine,
wat zullen wij gelukkig zijn!
Weet gij wel dat wij heel anders beminnen dan anderen. Vindt ge ook niet? Ik ten
minste kan mij niet verbeelden dat die honderden menschen die er dagelijks trouwen,
zóó zijn als wij. Elk ander meisje zou mij te flaauw wezen, en ik zoude ook wel eens
willen zien dat gij iemand vondt die u zoo innig lief had als ik. En dat alles door die
kennismaking met Van Heijst. Maar ik zoude daar alweder mijne arme Cateau
vergeten.
De brief welke gij het voorlaatst ontvingt, eindigde daarmede dat ik zeide: Ik
geloof dat zij mijn hulp inroept. Ik ontving dien morgen een briefje waarin zij mij
om papier vraagde: want, stond er, ik moet mijn vader schrijven dat mijn vertrek van
hier op den 20sten bepaald is.’
Woensdag. Ik heb het zoo drok gehad 's morgens en 's avonds, heden is postdag.
Ik haast mij een beetje, anders blijft de brief liggen. Zij had dan ongenoegen gehad
met mevrouw P. die haar op eene zeer harde, onkiesche manier gezegd had, dat zij
maken moest dat zij weg kwam. Nu wist zij niet waar ze heen moest. Haar vader
was op Batavia, doch had geschreven dat hij haar niet ontvangen kon. Zij heeft mij
om raad gevraagd, die waarlijk moeijelijk te geven was, daar ik haar zoude
compromitteeren als ik toonde te veel belang in haar te stellen. Dit belette echter niet
dat men begon te denken dat er tusschen ons een soort van engagement bestond. Ik
heb dit gecoupeerd door eenige dagen geleden tegen Permentier te zeggen dat hij
haar daaromtrent met rust moest laten, want dat zij hem de waarheid gezegd had. Ge
moet weten dat men haar gevraagd heeft of er iets tusschen ons bestond, toen zeide
zij wel hoe zou dat kunnen de heer D. is immers geëngageerd. Maar daarop had men
gezegd dit niet te gelooven ‘want dan kon ik niet zoo familiaar met haar zijn’ etc. Ik
bemoei mij nu voor het uiterlijke

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

541
niet meer met haar, maar ontvang nu en dan briefjes waarin zij mij vertelt hoe de
zaken staan. Voor het grootste gedeelte kan ik haar schrift niet lezen, zij schijnt een
zeer onvoldoende opvoeding gehad te hebben. Al was ik bij voorbeeld een weinig
verliefd geweest, dan zouden geloof ik die keukenmeidsbriefjes mij terstond
gedesillusioneerd hebben. Gij kunt niet begrijpen welk een onaangenamen indruk
dat op mij maakt. Eigenlijk is het onbillijk. Zij is daardoor te ongelukkiger, en heeft
meer regt op mijn hulp, maar dat gekrabbel valt mij als een koud bad op het lijf. Met
moeite hebben wij het nu zoover gekregen dat men haar den tijd dat zij nog hier blijft
goed behandelen zal, maar zij moet weg. De eigenlijke reden ligt (geloof ik) daarin
dat Mevr. P. niet verdragen kan dat men meer notitie van dat meisje dan van haar
neemt. Gij lieve Everdine, zult dit misschien niet begrijpen, omdat gij een braaf
meisje zijt, maar ik kan u verzekeren dat de wereld vol van zulke ellendige trekken
is. Ik heb het zelf ondervonden. Toen ik u den laatsten brief schreef was ik een beetje
geagiteerd, en ik had er reden toe, want toen was er kwestie van dat ik haar naar
Batavia zoude brengen. Daarom vroeg ik u zoo uitdrukkelijk mij in alles te
vertrouwen. Ik ben nu hoogst blijde dat deze zware dienst niet noodig zal wezen.
Daar was veel aan verbonden. Begrijp eens, mijne lieve, dat zij, als zij in de hoogste
noodzakelijkheid met mij ware vertrokken, haar goeden naam geheel en al zoude
verloren hebben. Dat zoude mij verplichten mij haar lot bij voortduring aan te trekken,
want ik alleen zoude weten dat zij onschuldig was. Haar eigen vader zoude haar
verdenken, op Batavia had ik niet geweten hoe ik haar ergens konde afzetten, en het
had compleet geschenen of het eene zeer gemeene zaak was. Ook om uwentwil was
het eene groote opoffering van mijn kant geweest. Maar het is goddank niet noodig.
De ass.-resident (een bejaard man) zal haar over een paar dagen medenemen en ik
ben uit mijn crisis verlost. Wáár zij echter op Batavia belanden zal weet zij nog niet.
Het is een ongelukkig schepsel. Eergisteren was ik in gezelschap met Mevr. Royaards
die op een land woont (12 paal van hier) en er waren meer menschen. Toen sprak
men met halve woorden, schouderophalen en neusoptrekken kwaad van haar. Ik heb
hare partij getrokken, en hoewel ik niet weet wat
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ik gezegd heb, geloof ik dat ik redelijk welsprekend geweest ben; tenminste toen ik
gedaan had, beloofden eenige mij nooit meer zoo ligtzinnig iemand te veroordeelen.
Alle die histories zal ik u later zoo uitvoerig vertellen als gij maar wilt. Uwe vrees
dat zij te veel op mij gesteld zoude worden vat ik niet regt. Ik heb haar eerlijk
behandeld. Zij weet zeer goed dat zoo iets mijn bedoeling niet is. In een brief waarin
ik haar o.a. schrijf dat ik haar met iets zal assisteeren, zeg ik uitdrukkelijk: gij kunt
het gerust van mij aannemen, ik geef u mijn woord dat niemand het weten zal, buiten
mijn meisje voor wie ik natuurlijk geene geheimen hebben mag. Ziet ge mijne beste,
dat zij zeer goed weet hoe ik het met haar meen, en dat zij genoeg gewaarschuwd is
om aan geene verkeerde idees voedsel te geven.
Op Batavia loopt het praatje dat Permentier zijn wachtgeld krijgen zal en dat ik
in zijne plaats kom. Ik weet niet wat ik wenschen moet. Er is veel voor, en veel tegen.
Wat het geldelijke aangaat is het redelijk. Wij zouden wel kunnen leven, lieve meid,
maar ik durf u waarlijk niet in zulk een onaangenamen kring brengen als Krawang.
Alles is plat en gemeen. Ieder scheldt en vloekt. Nergens is vriendschap of
hartelijkheid. Permentier is zeer gehaat en wordt door niemand bezocht, en ik geloof
niet dat ik met de menschen hier wel zoude kunnen blijven, vooral als kommies, daar
op dezen alles neerkomt omdat de ass.-res. niets doet. Gij kunt u geen denkbeeld
maken van de kibbelarijen die hier zijn. Ik ben zeer zoet geweest, en heb nog met
niemand onaangenaamheden gehad, omdat gij het niet hebben wilt. Maar ik ben bang
dat dit niet op den duur zoo zoude kunnen gaan, en als het er eens toekwam zouden
wij moeten besluiten om met niemand omtegaan. Ik durf u aan zulk eene existentie
niet bloot stellen. Het klimaat bevalt mij ook niet. Ik gevoel mij hier zeer
onaangenaam. Daarbij heb ik een tegenzin in de betrekking. Maar er staat tegenover
dat ik u, als het doorging, spoedig voor goed zoude komen afhalen en dat is veel
waard. Denk eens goed na, zoudt gij om mijnentwil op zulk een ellendige plaats
willen wonen? Groet de familie zeer. Over drie dagen schrijf ik weer. Ik zal een brief
aan v.d. H. schrijven. Ik heb nu mijn schuld aan het gouvernement van fl. 2400
afbetaald, maar nu heb ik geen duit over. Als ik hier bleef zoude ik gaauw
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mijne financiën goed in orde hebben, maar nog eens, ik weet niet wat ik wenschen
moet. Ik heb ook een soort van heimwee, ik ben onaangenaam van humeur, en heb
tusschenbeide lust om in eens van hier te deserteeren, maar dat mag niet. Dag mijne
bruid, ik heb u heel lief. Schrijf mij dat ook, ik hoor het zoo gaarne, en nooit genoeg.

[15 november 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 15 november 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 255; Brieven WB I, blz. 166)
Poerwakarta 15 November 1845.
Ik ben zeer ten achteren hartelijk beminde Everdine in het beantwoorden uwer
brieven. Boven alles moet ik u danken voor uwe trouw. Elken postdag denk ik zou
er heden een brief zijn en telkens zie ik op nieuw dat gij zulk een hartelijk trouw
meisje zijt.
Ik wist wel dat gij mijne zelfbeschuldiging niet zoo zwaar zoudt opnemen, en
eigenlijk gezegd rekende ik daar wel een beetje op. Verbeeld u eens dat gij mij
geantwoord hadt: ‘Welnu, als gij dan zoo zijt, wil ik niet met u te doen hebben.’ God
beware ons daarvoor! Ik dank u voor uwe zachtheid in uw oordeel, maar lieve, het
is niet omdat ik anders ben dan ik u schreef, maar omdat uwe liefde mijne fouten
bedekt. Zal dat altijd zoo blijven, lieve Everdine? Gij zegt dat ik u door mij zelven
zoo zwart afteschilderen wel eens huiverig maak, en dat ik het dus niet meer doen
mag. Meent ge dit wel? Moet ik mij van mijne beste zijde voordoen, zoude het beter
zijn dat ik u bedroog dan dat ik u bedroefde? Ik heb inderdaad vele gebreken, mag
ik u daarmede na het huwelijk onverwachts op het lijf vallen? Luister, lieve meid,
ik geloof zelve dat mijne fouten als wij bij elkander zijn nagenoeg geheel zullen
vernietigd worden; dezelve spruiten meest voort uit de zwervende omstandigheden
waarin ik sedert mijn 18e jaar geleefd heb. Ware liefde en huisselijkheid heb ik zoo
noodig om mij te beteren. Mijne driften en hartstogten zijn wild en bijna onbeteugeld.
Ik heb veel gevoel voor regt, doch soms veel neiging tot onregt. Dat kampt gedurig
in mijn binnenste, en gij zoudt schrikken als gij alle mijne gedachten wist. Ik voldoe
nu wel niet aan uw verzoek om over derge-
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lijke onderwerpen niet meer te spreken, maar ik herhaal het, of gij het wel meendet?
Gij bemint mij immers wel genoeg om mij te helpen in het bestrijden van wat niet
goed is, en zoudt gij mij die hulp kunnen geven als ik u onkundig liet van hetgeen
er te bestrijden valt? Neen mijne lieve, ik weet dat gij hoewel gij u daarover verdrietig
maakt dat ik zoovele fouten heb, dezelve toch liever weet, dan dat ik dezelve verberg.
‘Ik zoude wenschen dat gij alwetend waart’ schrijft gij. Lieve Everdine, dat jok
je! Hoe vindt ge die brusquerie? Het is al te onbeschaamd van mij dat ik eene dame,
want al zijt ge mijn meisje, gij behoudt toch altijd de onschendbare positie waarop
onze zeden uw geslacht plaatsen, dat ik eene dame zoo durf toespreken, en nog eens:
lieve Everdine, dat jok je!
Dit heeft de schijn van scherts, maar nog eens ernstig gesproken: ik schat niemand
boven u. Ik doe dit en uit liefde en uit pligtbesef omdat ik aan u verbonden ben. Ik
zoude derhalve geneigd wezen om u van mijne regel uittezonderen, als er eene
uitzondering mogelijk was. Ik beweer dat van alle menschelijke harten geen hart
schooner, reiner is dan van een meisje als gij, dat geloof ik opregt, ik weet het zeker.
Maar toch...
Maar toch, rein is niemand. Dat is niet galant, maar het is beter dan dit, het is waar.
Christus alleen, het ideaal van goddelijke volkomenheid in een menschelijk ligchaam,
Christus alleen, had zonder schaamte elke gewaarwording kunnen uiten, en zelfs
daarover zijn allen het nog niet eens. Bij nadenken zeg ik zelf dat Hij...
Ik mag hier niet over spreken. Maar lieve, waar was de waarde van braafheid in
gelegen, als wij allen niet ten minste nu en dan (sommigen zeer dikwijls) verzoeking
hadden om niet braaf te zijn. Al gingt gij die verzoeking altijd dapper te keer, en al
zegevierde het goede altijd bij u (hetgeen echter niet waar is) dan nog heeft die
verzoeking toch bestaan. Er zijn oogenblikken van weifeling geweest, oogenblikken
waarin het te bezien stond of gij staan of vallen zoudt, en die oogenblikken zoudt gij
niet altijd durven openbaren, zelfs aan mij niet, misschien aan mij het minste, omdat
gij weet dat ik u liefheb en er mij over bedroeven zoude.
Aan Van Heijst schreef ik in uwen brief dat ik u zoo hartelijk
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beminde, en dat gij zoo opregt waart als goud. Dit is ook waar, ik houd u voor heel
opregt, voor zoo opregt als iemand wezen kan, die geen engel is.
Ik had gaarne nog heel lang geschreven, lieve, maar het is bijna posttijd. Eerst was
ik van plan den brief te laten liggen en dien tot Woensdag voort te zetten, maar de
gedachte dat gij vergeefs zoudt uitzien hindert mij vreesselijk. Ik beloof u Woensdag
meer, dit is een halve brief. Ik heb nu niets meer te zeggen dan dat ik u onuitsprekelijk
liefheb. Ik leef geheel met u, vergeet mij toch niet, lieve beste Everdine. Duizend
zoenen
van Uwen Eduard.
Mijne protégée kan niet met den heer Dickelman reizen. Hoe dit nu gaan zal weet
ik niet. Zij is een goed meisje, doch een weinig onbeschaafd. Adio!

[15-19 november 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 15-19 november 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 259; Brieven WB I, blz. 168)
Poerwakarta 15 Nov. 1845.
Gisteren beloofde ik u aanstaanden postdag meer, lieve Everdine, en ik maak
vandaag een begin; mijn postpapier is op. Ik verzoek u derhalve met dit leelijke
papier dezelfde consideratie te willen gebruiken die gij voor mij hebt, door namelijk
om de hartelijkheid, de gebreken over het hoofd te zien, en hartelijk zal ik schrijven,
dat beloof ik u. Hoe zoude ik anders kunnen? Maar lieve engel, gij hebt wel gelijk
dat het ontvangen van een brief ons niet altijd pleizierig stemt. Ik lees uw brief, tel
als het ware de keeren dat gij zegt: ik heb u lief. Dan roem ik uwe hartelijkheid, en
toch ben ik knorrig omdat de omstandigheden mij dwingen mij met zulke insignifiante
dingen als ik hier onderhanden heb, op te houden. Menschen van jaren (de heer J.
van der Hucht, bijvoorbeeld) zouden dit zeer afkeuren, en mij berispen dat ik met
meer warmte aan u dan aan mijn werk dacht. Zij zouden zeggen: ‘wat het zwaarst is
moet het zwaarst wegen.’ Ik zeg dit ook. Het komt er maar op aan wat men het
zwaarste noemt. Gij weet wel, lieve bruidje, wat mij het zwaarste weegt. Maak u
echter niet ongerust, over mijne werkzaam-
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heden. Ik zal maken dat ik er met eer afkom, voor zooverre er aan de Krawangsche
knoeiboel eer te behalen is. Het is nog al gelukkig dat die officieele rommel heel
goed met een half hoofd geklaard kan worden. Wat zal ik goed werken als wij
getrouwd zijn. Dan zou ik mij om uwentwil er op toeleggen om mij te onderscheiden.
Het is waar dat het ook op het oogenblik zaak voor ons is. Gij beschuldigt u zelve
van kinderachtigheid. Misschien troost het u te hooren dat ik ook zoo kinderachtig
ben. Ik heb er wel eens het land over. Van middag dronk ik thee alleen in mijne
kamer. (Naast mij logeert de heer Phitsinger, een allerliefst jong mensch, een neef
van den ass.-resident.) Terwijl ik inschonk dacht ik er aan dat gij op dat oogenblik
ook aan het theedrinken waart, ik verbeeldde mij zoo vast u bij mij te zien, dat ik
inderdaad een gesprek met u begon, hetgeen nog lang zoude voortgeduurd hebben
als Ph. niet bij mij was gekomen. ‘He, zeide hij, ik dacht dat je iemand bij je had, ik
hoorde u spreken.’ Is dat niet kinderachtig? Waarlijk, ik geloof dat het niet goed voor
mij wezen zoude, nog heel lang te moeten wachten. Ik doe alles ten halve. Gij geeft
u aan uw gevoel over, zegt ge; ik doe het ook al te veel. Verbeeld u eens lieve beste,
als wij eens gedwarsboomd werden, ik zoude razend worden, ik wil er niet aan
denken. Ik forceer mij dikwijls om vrolijk te zijn, maar dat gaat moeijelijk. Ik kan
wel spotten en anderen doen lagchen, maar zelf blijf ik ernstig en denk aan u. Ik kan
u niet goed beschrijven hoe zonderling tusschenbeide mijn uiterlijk met mijne
gedachten in strijd is. Onlangs was ik op Tjilangkap, een land dat zeven paal van
hier ligt. Daar was meer gezelschap. Ik zat op eene distantie te praten, toen de dokter
naar mij toekwam en vraagde: ‘Ik vertelde daar aan Mevrouw Rooyaards dat gij
geengageerd zijt. Zij vraagt mij met wie?’ Op dat oogenblik was ik juist op Parkan
Salak met mijne gedachten, en ik had van het discours met den heer Leyssius die bij
mij zat bijna niets gehoord. De dokter wachtte op antwoord, en zoudt gij het gelooven
dat ik de gekheid had van een gezicht te zetten alsof ik mij bedacht: ‘Mijn meisje...
mijn meisje... ja... dat weet ik waarlijk niet... ik geloof... neen, toch niet... ik weet
het niet!’ En toen liep ik heen. Zij keken mij allen aan, en dachten zeker dat ik gek
was. Ik amuseer mij dikwijls door alles juist anders te
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zeggen dan ik meen, ik heb nog dienzelfden avond beweerd dat de liefde zotternij
was. Lieve hemel, dan ben ik wel heel zot, want ik heb u met mijn geheele hart lief,
mijne Everdine.
18 November. Cateau heeft niet met den resident kunnen vertrekken, waarschijnlijk
gaat zij over eenige dagen met eene andere gelegenheid, daar haar vader een huisje
op Batavia huren zal en haar daar dan zal trachten te ontvangen. Zij is zeer ongelukkig
en tot overmaat van ramp heeft men zijn best gedaan haar haren goeden naam te
ontnemen, hetgeen schandelijk is. Ik ken haar geheel en al, ik weet geloof ik alles
wat er in haar omgaat, en ik heb haar zeer naauwkeurig geobserveerd. Zij is in het
geheel niet fijn, maar zij is wel braaf, ik ben hiervan vast overtuigd, maar toch, het
was nooit gezelschap voor u.
19 November. Mijn papier is geheel op. De resident heeft beloofd van Batavia te
zullen medebrengen. Ik heb zeer veel te doen. Ik schrijf zaturdag weer, al is het maar
een klein briefje. De brief aan uwe grootmama wacht er op dat ik papier krijg. De
tijd mijner terugkomst begint mooi optekorten, maar hoe langzaam voor mijn hart.
Vaarwel lieve beste Everdine, gij zijt al mijn geluk. Duizendmaal gekust van
Uwen Eduard.

[20-22 november 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 20-22 november 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 263; Brieven WB I, blz. 171) Het woord:
gantang (= 3 kg) is een verbetering uit de drukfout ganlang.
Poerwakarta 20 Nov. 1845.
Kijk, meisje lief, daar heb ik een enkel vel postpapier weten magtig te worden, en
ik heb het terstond gebruikt voor een brief aan uwe grootmama. Is dezelve goed? Ik
ben bevreesd dat gij vinden zult dat ik wat stijf heb geschreven. Als mijn brief geen
genade vindt in uwe oogen geef ik u vrijheid er papillotten van te maken. Hei daar,
ik vergeet daar dat onze meisjes geen krulmakende driehoekjes meer noodig hebben,
omdat de Natuur zelve tegenwoordig... neen, ik verzin mij weer, ik meen omdat men
het nu mooijer vindt om het haar in den vorm eener kippenvlerk tegen de slapen van
het hoofd te plakken. Petrarcha speelde zoo gaarne met de krullende lokjes zijner
Laura, elke
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kronkel harer haren gaf hem een dichterlijk idee, dat wel beschouwd ook een soort
van kronkeling of krul is. Lieve hemel, hoe zoude de poeet van Italie het gemaakt
hebben als hij zijne denkbeelden uit het vastgelijmd coiffuur onzer dagen had moeten
scheppen? Maar om van de Natuur, de papillotten en Petrarcha weder op den brief
aan uwe grootmama terug te komen, is hij goed, kind? Zoo neen, dan zal ik een
anderen schrijven, vertel mij maar hoe gij het verkiest, zoolang wij nog niet getrouwd
zijn zal ik u gehoorzamen; later krijg ik mijne autoriteit die mij van rechtswege
toekomt, wel terug. Lieve meid, ik beklaag u. Wat heb je begonnen, neem uw woord
terug, want je zult vreesselijk onder de plak zitten. Wat hebt gij toch misdaan, dat
ge u zoo goedwillig in slavernij begeeft? Gij zult wat met mij te stellen hebben. Nu
reeds wacht mijne garderobe met verlangen naar eene zorgende hand, en als wij eens
zoover zijn bemoei ik mij met niets meer. Je bent wel een beetje al te goed, dat ge u
gaat inlaten met mijn boeltje en dat alles voor twee kussen daags, als het heel mooi
weer is, drie, waarvoor gij bij slot van rekening geen gantang rijst koopen kunt. Laat
u waarschuwen nu het nog tijd is, gij hebt nog niets geteekend en kunt nog retracteren.
Tot nader order zal ik het er echter maar voor houden dat alles voor eerst op den
ouden voet blijft. Ik ben er nu een beetje aan gewend om u een paar maal 's weeks
een verhandeling op te dragen, en gewoonte is een tweede natuur. Gij blijft dus mijn
meisje uit eene tweede natuur, omdat gij toch de eerste natuur die in uw krullen zit,
vastgeplakt hebt.
Ik heb eene vrolijke bui. Ik zend u zoovele bewolkte regenachtige brieven dat ik
het billijk vind u ook van mijne zonneschijn te doen profiteren. Warm u dus terdege
aan den gloed mijner opgeruimdheid, morgen bibbert gij (wat een mooi woord!)
misschien weder in de koude eener verdrietige stemming. Om u te plagen wil ik in
dezen geheelen brief geen enkele maal zeggen dat ik u lief heb, want ge mogt maar
grootsch worden.
Ik wil dan beginnen dat ik u hartelijk... (lief heb, denk je? Neen kind!) dat ik u
hartelijk er voor bedank om nog langer zooveel briefport voor u uit te geven. Bijna
alle postdagen weer, dat loopt er over heen; men moet of heel rijk of heel verliefd
wezen om dat vol te houden. Intusschen kan ik niet ontkennen dat ik
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toch wel een beetje verlangend ben naar de post van morgen, want die brengt mij
zeker iets van mijne lieve... Cateau die mij beloofd heeft terstond van Batavia te
zullen schrijven.
Om niet te jokken moet ik hier dadelijk bij zeggen dat het goede kind mij moeijelijk
van Batavia schrijven kan, omdat zij nog altijd op Poerwakarta is. Ik moest toch wat
zeggen om op dat ‘lieve’ te laten volgen.
22 November. Ik heb eenen brief van mijnen vader ontvangen, kort maar hartelijk.
Men beklaagt zich in Holland over mijne traagheid in het schrijven. Voortaan zal dit
beteren, omdat ik in den vervolge vrolijke tijdingen zal hebben mede te deelen, niet
waar mijn bruidje? Vroeger als ik zoo verdrietig was, liet ik hun niet gaarne den last
mijner onaangename stemming dragen. Voorts meldt mij mijne schoonzuster dat zij
binnen weinige dagen hoopt te verlossen en dat het, als het een zoontje is, Eduard
heeten zal. Vindt gij dat niet lief van hun. Ik heb mijn broeder bedankt voor die
attentie waarvoor ik heel gevoelig ben. Ik zend u den brief van mijn broeder met den
daarbij gaanden halven brief van den heer Van Leeuwen uit Utrecht, waaruit gij zien
zult dat Mine een weinig beter was dan te voren. Hoop op herstel is er echter niet.
Mogt zij het slechts tot de tehuiskomst van Jan volhouden, anders zal hij radeloos
wezen. Met het denkbeeld dat zij sterven moet is hij eigen, maar hij had het nog niet
opgegeven haar terug te zien, al was het slechts één uur lang!
Ten slotte heeft mijne eigene zuster mij een allerliefsten brief geschreven. Ik heb
haar ook in 't bijzonder geantwoord, alweder meest over u natuurlijk.
Nu, heele lieve, ik geef u van allerlei te lezen, mijn eigen brief deugt het minste.
Ik weet dit wel, maar denk dat ik geen brief van u heb gekregen, en dus niet heel erg
te spreken ben. Ik heb u heel lief, mijn lief meisje, zult gij veel aan mij denken? God
beware u, mijne Everdine
Uw Eduard.

[27 november 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 27 november 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 267; Brieven WB I, blz. 174). Met het
‘Inlandsch hoofd van Sumatra’ is Soetan Salim bedoeld, die op 15 februari 1843
gevankelijk door Michiels uit Natal was weggevoerd en daarna verbannen.
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Poerwakarta 27 November 1845.
Donderdagavond. Heden morgen van Tjikao teruggekeerd zijnde, gevoel ik mij
nu weder wat opgeruimder dan gedurende dat togtje. Het was niet geheel en al dienst,
maar de Assist.-Res. was er, scheen het, op gesteld. Ik heb mij weer vreesselijk
verveeld door het hooren van zaken die mij evenmin interesseren als de menschen
die ze vertellen. Ik ben heel onaangenaam geweest, geloof ik, ten minste niet vrolijk.
Ik gaf mij niet eens de moeite de faire semblant de m'amuser. Maar op het oogenblik
amuseer ik mij, want ik heb uwe laatste brieven, die ik gelijk ontving, voor mij liggen.
Niemand stoort mij, en ik heb den geheelen avond ter beschikking voor datgene wat
mij zooveel nader aan het hart ligt dan de koffijpakhuizen van Tjikao. Ik zoude hier
weder gaan vertellen dat ik u zoo lief heb, en dan blijf ik weer achter in de
beantwoording, en dat mag niet.
‘Het is nog niet zeker of Neef hier blijft wonen,’ schrijft ge. Ik kan dit zeer goed
begrijpen. Parakan Salak is niet uitgebreid genoeg voor de middelen die naar ik hoor,
den Heer van der Hucht ten dienste staan, en het is de vraag of er juist in den omtrek
land is dat hem en het gouvernement zoude convenieren. Ik ben zeer benieuwd naar
den uitslag, en geloof dat dit zich wel gaauw beslissen zal. Behalve het belang dat
ik natuurlijk in den heer v.d. H. stel, verlang ik bovendien te weten of eene beslissing
in zijne zaken ook invloed op ons hebben zal. Toen ik namelijk voor zijne aankomst
op P.S. was, sprak W.v.d.H. er dikwijls over dat hij van plan was mij aan zijnen
broeder aan te bevelen wanneer deze in Indie landelijke ondernemingen aanving.
Het zoude er dan natuurlijk van afhangen of de conditiën mij voordeelig genoeg
toeschenen om van het gouvernement af te zien. Er zijn vele redenen voor en tegen.
Bij het gouvernement heb ik bijna zeven jaren dienst en aanspraak op een redelijke
betrekking; als ik kwam te sterven zoudt gij pensioen genieten, dat wel niet veel is,
maar toch altijd genoeg om u in Holland onafhankelijk te doen zijn. Daarbij is eene
gouvernementsbediening vast, en hangt niet van sterfgeval van een chef of staking
van zaken af. Hier staat echter weder tegenover dat ik het land niet gaarne dien,
omdat ik niet hollandsch gezind ben, en dat vele principes die voorgeschreven zijn
mij zeer tegen de
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borst stuiten. Het is mij menigmaal gebeurd (op Sumatra) dat ik in verzoeking kwam
om met opoffering van alles tegen het gouvernement de partij van Inlanders te kiezen.
Daarbij hangt men zoo geheel van de willekeur af die ons dikwijls plaatst onder
menschen die geheel en al boven hunne eigenlijke aanspraken geplaatst zijn. Ik
behoef mij op het oogenblik nog niet te vermoeijen met het berekenen der voor of
nadeelen die uit eene verandering van carrière zouden voortvloeijen daar het mij nog
niet gepresenteerd is, en gij begrijpt wel dat ik mij niet zal aanbieden. Laat u ook
nooit een woord ontvallen alsof ik daar idee op had. Ik zoude zelf W.v.d.H. nooit
aan zijne belofte willen herinneren, en zal mij geheel houden alsof ik dat vergeten
heb, totdat hij zelf er van mogt beginnen. Dit neemt niet weg dat ik verlangend ben
om te weten wat er van komen zal. Ik heb den Ass. Resident toen hij onlangs van
Batavia terugkeerde, gevraagd of hem iets van eene plaatsing hier bekend was,
hetgeen hij met neen beantwoordde. Het is ook nog niet zeker of er prolongatie zal
aangevraagd worden van mijn verblijf te Krawang. Ik hoop het niet want ik erger
mij hier zeer. God geve dat ik na N.J. spoedig voor vast moge geplaatst worden, ik
verlang er vreesselijk naar dat gij geheel en al de mijne wordt, en als ik eenigszins
fatsoenlijk geplaatst word, zullen wij haast maken, niet waar, lieve?
Gij schrijft iets over drift en uwen afkeer van driftige menschen. Al wat gij daarvan
zegt ben ik volkomen met u eens, doch bij het lezen dacht ik: ‘zoude die afkeuring
van drift, die ik al meer in uwe brieven vond, ook eene zachte vermaning voor den
ondergeteekende wezen?’ Het is zeker eene lieve manier om mij mijne gebreken
onder het oog te brengen, en hetzij mijne Eefje het zoo gemeend heeft of niet, ik zal
het mij ten nutte maken. Men zeide altijd van mij dat ik zoo driftig was, ik geloof
dat dit waar is, maar ik ben toch niet oploopend, dit is geheel iets anders. Oploopende
menschen heeft men veel. Driftige menschen heel weinig. Ik ken er bijna geene. Dit
komt u vreemd voor, maar ik verzeker u dat ik daaromtrent altijd vrij naauwkeurige
opmerkingen gemaakt heb; een driftig mensch zal zelden boven de 120 pond wegen.
Lach er vrij om, ik meen dat heel ernstig; maak er echter niet uit op dat ieder die
beneden dat gewicht is,
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driftig is. Maar, vraagt ge, welke verband is er tusschen ligchaamszwaarte en karakter?
Heel veel. Er zijn paarden die men bij de beste verzorging niet goed in 't vleesch
zoude krijgen. Oploopendheid is eene irritatie die verschillende oorzaken kan hebben,
als zwakheid, verkeerde opvoeding, schuldbesef, vrees, onbespraaktheid, dikwijls
is het enkel gewoonte, en heel dikwijls affectatie en geforceerde opwinding. Ik zeide
zoo even dat ik meende niet oploopend te zijn. Dit neemt niet weg dat ik er mij
dikwijls aan schuldig heb gemaakt, maar daarom juist weet ik vrij goed waaruit die
fout meestal voortvloeit, en ik zoude u voorbeelden kunnen aanhalen waarin alle
bovengenoemde oorzaken voorkomen. Ik stel er groot belang in te weten of Sophie
driftig of oploopend is. Oploopendheid is te genezen, maar drift niet, want het laatste
is aangeboren en hangt af van de overeenstemming der onderdeelen van ons gestel,
zoowel stoffelijk als geestelijk. Het is een der moeielijkste vraagpunten welk verband
er tusschen ligchaam en ziel bestaat, en welke materiele organen, morelen invloed
uitoefenen, maar dat er verband bestaat is zeker. De ziel influenceert op het ligchaam,
en ook omgekeerd het ligchaam op de ziel; maar hoe deze mutuele werking is weten
wij niet. Geestrijke dranken zijn materieel, ook de damp die daaruit opgaat is stoffelijk
en toch werken die dampen op de geest die onstoffelijk is. Hebt gij hieraan wel eens
gedacht? Een klein kind vindt het natuurlijk dat iemand van veel wijn dronken wordt,
en ik kan het niet verklaren, evenmin als dat een voorwerp dat ik loslaat, zooals men
het noemt, valt, dat is naar beneden gaat. Men spreekt van zwaartekracht van
aantrekking van het middelpunt der aarde. Dat zijn woorden in de natuurkunde even
als ‘verlossing’, ‘verzoening’ in het godsdienstige; voor wien ze verstaat zijn ze
afdoende, maar voor anderen (voor mij ook) zin ledig.
Om nu op drift terug te komen. Drift bestaat in een onvolkomen evenwigt tusschen
de organen die het temperament daarstellen. Het is eene overhelling naar eene zijde,
die wel gewijzigd kan worden maar niet weggenomen. Ware drift uit zich zelden. Ik
ben nooit minder driftig, dan wanneer ik luid en vurig spreek, want dan is het slechts
irritatie, en juist door het uiten van de gedachte die mij op dat oogenblik bezig houdt,
geeft zich
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de aandoening lucht. Drift echter beklemt het hart en verteert de levenskracht. Men
kan zeer zachtzinnig en tevens driftig wezen. Drift behoeft niet altijd aanleiding van
buiten. Ik word gejaagd en koortsachtig op eene gedachte die mij treft, als zat ik
alleen in mijne kamer. Ik word driftig in dien zin als ik denk aan den dag waarop ik
u zal weerzien; dan is het mij alsof ik den tijd en de ruimte die ons scheidt, wil
overvliegen, dan klopt mij het hart zoo sterk en dan beef ik. Ik zie niets meer van
hetgeen mij omringt, maar ik verbeeld mij in den koffietuin te rijden op de plek waar
men het eerst het huis ziet, en onwillekeurig wil ik het paard aanzetten dat mij te
traag is. Op zulk een oogenblik voel ik hoe verterend zulk een drift is, en hoe het
komt dat een driftig mensch nooit gezet kan wezen; dan gloeit mij het bloed als vuur.
Wanneer een dergelijk idee mij bezielt, gebeurt het wel dat mij een enkel woord
ontvalt dat daarmede in verband staat, doch dat aan anderen, die er toevallig bij zijn,
onverklaarbaar voorkomt, omdat zij niet weten wat zich van binnen bij mij beweegt,
dan zijn er die zeggen zouden: hij is niet regt wijs! Iemand die niet driftig was en u
evenals ik beminde, zoude bedaard genieten wat er op 't oogenblik te genieten was,
hij zoude zich tevreden stellen met uwe lieve brieven en de hoop u weder te zien. Ik
geniet niet van de hoop u terug te zien, maar ik begeer, ik wil u wederzien, nu reeds;
er is geen harmonie tusschen verstand en begeerte, ik wil het onmogelijke dwingen
en vermoei mij daarmede; dat verhit mij, dat mat mij af; het is alsof het in mijn
binnenste kookt. Men verwart drift meestal met toorn, geraaktheid. Een driftig mensch
is gepassioneerd, een oploopend mensch irascible. Hier was eigenlijk nog veel over
te zeggen.
Al wat ge mij van Sophie mededeelt komt volmaakt overeen met de meening die
ik omtrent haar had. Die historie met de kaarten is zoo karakteristiek dat ik u van te
voren zoude kunnen zeggen dat zij zoo doen zoude. Zij heeft eergevoel, hetzij nu
goed of kwalijk begrepen, en voor zulk een karakter is niets grievender dan geloofd
te worden als zij onwaarheid spreekt. Als men hare woorden betwijfelt, vervalt hare
fout in hare oogen eenigszins door de veronderstelde mogelijkheid dat zij liegt; in
dat geval is het een tweegevecht tusschen hare onwaarheid en uwen twijfel, en zij
zal liever voortliegen dan kamp ge-
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ven. Maar gelooft gij alles, dan is 't alsof gij u ongewapend overgeeft, en haar
eergevoel kant er zich tegen aan om misbruik te maken van uw vertrouwen. Toevallig
ondervond ik dit zelf nog onlangs, schoon slechts in scherts. Wij speelden hombre.
Cateau deed mede; zij stond even op, en ik zocht spoedig negen kaarten bij een die
een heel mooi spel gaven. Ik leide dezelve voor haar, en de anderen namen slechte.
Het was natuurlijk om te plagen. Zij zoude met dat mooije spel vole maken, en als
zij dan heel blijde daarmee was, zouden wij zeggen dat het zoo gelegd was geworden.
Noem het eene laffe aardigheid, dit doet er niet toe; ik vertel u de zaak maar om
hetgeen volgt. Zij kwam terug, nam de kaarten op, en zag ons aan. Wij zagen strak
voor ons om niet te lagchen.
Zij. Lieve hemel, welk een mooi spel; maar wat is dat, heb je me gefopt?
Ik. Wel neen, waarlijk niet, wat denk je wel.
Zij. Ja, ja, dat is niet in orde. Ik geloof er niets van. Geef de kaarten maar weer
over, dat is een koopje!
Ik. Wel neen, Cateau. Heb je zoo'n mooi spel? Speel maar op. Als ik u een ‘koopje’
wilde geven, zou ik juist slechte kaarten uitgezocht hebben.
Zij. Is de zaak waarlijk zuiver?
Ik. Ja, speel maar op!
Zoolang zij twijfelde hield ik mij goed, en jokte stevig door. Nu vertrouwde zij
mij eindelijk, en scheen de zaak te gelooven. Zij wilde beginnen te spelen, en dàt
kon ik niet verdragen. Ik sprong op, nam haar de kaarten af en riep: ‘neen, neen,
speel niet, ik had ze zoo uitgezocht!’
Deze zaak kwam mij onder het schrijven in de gedachte, en daarom zeide ik straks:
‘er is voor een eergierig karakter niets grievender dan geloofd te worden als men
onwaarheid spreekt.’
Ik geloof dat ik u reeds vroeger schreef dat ik als kind in het geheel niet opregt
was. Het is mij afgeleerd door mijn oudsten broeder. Ik had iets verteld dat niet waar
was om mij voor berisping te vrijwaren, want ik voerde dikwijls kwaad uit. Mijne
moeder geloofde het niet, maar Pieter zeide: ‘U moet Eduard gelooven, want hij zou
niet zoo lafhartig wezen om de waarheid niet te durven zeggen.’ Dat trof mij. Ik was
15 of 16 jaar.
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Dat 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
veel goeds stichten. Het is de tijd waarin men in verbeelding Richard Coeur de Lion
naar Palestina volgt, men droomt van middeleeuwsche loyaliteit en chevalerie. Ten
minste zoo was het bij mij. Begrijp eens hoe dat woordje: niet durven, mij krenkte!
Ik weet zeer goed hoe groot het onderscheid is tusschen Sophie en mij op mijn
vijftiende jaar. Bij mij was het ook geen zuivere reden die mij tot oprechtheid
aanspoorde. Ik had de waarheid moeten zeggen om geheel andere oorzaken, dan dat
men mij verdenken zoude als of ik niet durfde; ik erken dit. Maar stem mij toe dat
er veel gewonnen is als wij Sophie opregt maken, hoe dan ook dat resultaat verkregen
wordt.
Ik geloof dat ik niet op Krawang geplaatst zal worden, en ik heb den Ass. Resident
gezegd dat eene verlenging van mijn verblijf hier mij hoogst onaangenaam wezen
zoude. Als het echter plaats mocht vinden kom ik eerst weder te P.S. terug, maar
voor N.J. zal wel niet mogelijk zijn. Hoe lang mij de tijd valt behoef ik u wel niet te
zeggen. Ik leef hier maar half. De plaats op zich zelf is niet onaardig. De Europesche
huizen staan allen rondom een grooten vijver, maar er is geen wandelweg. Als het
geregend heeft is alles vol modder. Het klimaat is heet, ik gevoel mij hier wel gezond,
maar ben traag en loom. Het is mij te veel moeite om te loopen. Zoodra ik echter
eerst in beweging ben gaat dit over. Ik verbeeld mij dat ik er bleek uitzie. Ik was wel
nooit heel kleurig, maar ik verlang zeer naar de koude om wat optefrisschen. Zult
gij voor uwe gezondheid zorg dragen, lieve beste? Houdt vooral regel. Men is in
Indië als een uurwerk.
De generaal Cleerens is hier ook geweest met nog den generaal Gagern en drie
adjudanten. De Ass. Resident en zijn vrouw zijn goede menschen, maar hebben er
geen slag van iemand te recipieeren. Veel spijs en weinig discours. Ik heb naast
Gagern aan tafel gezeten. Hij deed mij de eer aan veel met mij te spreken, ook de
generaal Cleerens herinnerde zich mij te kennen. Hij zeide mij dat het plan was niet
naar P.S. te gaan, maar den Heer v.d. Hucht op Tjitjoewek te ontmoeten. Als mijn
bannissement uit is ga ik over Tjanjor naar P.S. De generaal Cleerens
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verwacht mij. Bij het afscheid nemen (ik heb de heeren te paard uitgeleide gedaan)
zeide hij: adieu tot Tjanjor! Het is een zeer zacht mensch. Al was de weg over Tjanjor
niet korter, dan ging ik toch daarheen, omdat een Inlandsch hoofd van Sumatra daar
gebannen is om voorgewende politieke 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 bragt ik hem met gewapend volk naar
de stoomboot. Hij schreide, en vraagde mij voor zijne vrouw en kinderen te zorgen,
hetgeen ik zoo goed mogelijk gedaan heb. Hoe toevallig dat ik hem nu aan deze zijde
van de linie wederzie.
Vaarwel lieve, lieve Everdine, ik moet volstrekt aan het werk. Van avond begin
ik dadelijk een nieuwen brief.

[30 november - 3 december 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 30 november - 3 december 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 279; Brieven WB I, blz. 181)
Poerwakarta 30 Nov. 1845.
Mijn plan om nog gister avond aan u te schrijven is mislukt, lieve Everdine; ik
had er op gehoopt doch ben door den resident aan de praat gehouden. Ik bemin u
onuitsprekelijk lieve Everdine, en toch is het mij alsof ik u nooit genoeg bemin, ik
neem het mij kwalijk als ik een oogenblik mijne gedachten met iets anders bezig
houd, en ik ben verdrietig over de onvolkomen menschelijke natuur die ons belet
geheel en al als engelen lief te hebben. In 1841 schreef ik eens:
Wat zoekt ge, liefde en min...? Mistrouw haar zoet genot:
Geen liefde is als van God, bestendig, rein, verheven,
Het stoflijke is te zeer met ons bestaan doorweven,
Gij vindt beneden niet, wat slechts bestaat bij God.

Hebt gij het ook wel eens dat gij u ontevreden gevoelt met uwen stand als mensch?
Onlangs op Batavia had mijn broeder, die natuurlijk doorgaande zeer ernstig gestemd
was, in gezelschap met eenige jongelui mede gesproken en gelagchen. Het discours
bragt mede dat wij opgeruimd werden en eenigszins vrolijk. 's Avonds was Jan zeer
somber en sprak niet, eindelijk brak hij
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zijn zwijgen af met de woorden: Wat zijn wij menschen toch ellendige schepsels,
wij zijn zelfs niet in staat om smart te bewaren, daar heb ik gesproken en gebeuzeld
over allerlei nietige onderwerpen en op het oogenblik misschien, ligt mijne arme
Mine te sterven. Het gesprek was heel onschuldig geweest, maar het griefde Jan dat
hij zich een oogenblik had laten afleiden van het eenige punt dat zijns inziens waarde
voor zijne gedachten hebben moest. Ik geloof niet dat iemand daarvan uitgesloten
is; en het is wel een zeker bewijs van onze onvolkomenheid dat wij nooit geheel en
al ongelukkig kunnen wezen, dat wij niet in staat zijn eenige smart zoo diep te
gevoelen, of er blijft altijd nog plaats voor de nietigste aandoeningen over. Hier zoude
ik nog vrede mee hebben, maar dat het ligchaam zoo luid spreekt, kan mij hinderen.
Bij de hoogste smart, en het grootste genot van het hart, blijven de ligchamelijke
behoeften altijd hunnen eisch houden. Het voorbeeld dat ik wil aanhalen klinkt
burlesque, maar ik geloof dat het juist is. Laat iemand bij het sterfbed van een teeder
bemind voorwerp met een speld prikken, dan heeft op dat oogenblik de smart van
het ligchaam de overhand, evenzeer als wij het hoogste genot van het hart vergeten
om eene dergelijke ligchamelijke pijn. Is dat niet bedroevend? Moest de ziel niet
meer overwigt hebben op het ligchaam? Moesten de banden die ons aan het stof
binden niet losser, en de behoeften van den geest ons niet dierbaarder wezen? Er zijn
geleerden die uit eene dusdanige ontevredenheid het eeuwig leven bewijzen. Ik geloof
vast aan eene eeuwigheid, maar ik vind hierin geen bewijs. (Ik vind nergens bewijs).
Dat de behoefte bestaat aan volmaking is ontegenzeggelijk, nog niet eens bij allen!
Er zijn menschen die het niet vreemd vinden dat ze aan dezelfde natuurwetten
onderworpen zijn als een beest, een plant of een steen; maar die behoefte sluit de
zekerheid nog niet in zich dat dezelve zal bevredigd worden, want er zijn meer
behoeften waaraan niet voldaan wordt.
Zoo even zeide ik: ik vind nergens bewijs. Om uw godsdienstig gevoel niet te
kwetsen zal ik hier de gebeurtenis herhalen die eens met Bellamy voorviel. (Ik heb
het u reeds eens verteld.)
Bellamy was student in de theologie, en oefende zich met Ockerse in het disputeren.
B. moest het bestaan van god bewijzen
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en O. het tegendeel. De laatste was gevatter of meer ervaren in logica, althans elk
bewijs dat B. bijbracht werd door hem weggecijferd. Bellamy was driftig van gestel
en konde in weerwil van de goede bedoeling van O. die alleen tegensprak omdat hij
disputeren moest, niet bedaard blijven, nu hij zijne dierbaarste overtuiging zoo koel
hoorde wegredeneren. Het was slecht weder en er brak een hevige onweersbui los
juist op het oogenblik dat B. in zijne bewijsgronden verward was, en niet meer wist
wat hij zoude aanvoeren. Moest hij nu de zaak verloren geven, dat kon toch niet,
daartegen kantte zich zijn gevoel aan. Hij opende het venster, stak onder het rollen
van den donder de hand omhoog en riep: Ik zweer dat er een God is, - zoo gij meent
regt te hebben, sta op en zweer het tegendeel!
Ik denk te goed over mijne lieve Everdine om te meenen dat zij deze passage zoude
vergeten hebben, ik heb dezelve hier maar herhaald omdat ik het een schoon voorbeeld
vind van de voortreffelijkheid van ons ingeschapen gevoel, tegen over de
onvolledigheid onzer verstandelijke vermogens. Ik zeide het reeds in een mijner
eerste brieven dat wij zoo oneindig meer gevoelen dan begrijpen konden. Gaarne
zoude ik over dergelijke onderwerpen doorschrijven maar dan blijft uw lieve brief
weder onbeantwoord en dat mag niet.
Ik heb uw haar gekust, Everdine. Het zoude iemand die minder bemint bespottelijk
schijnen, maar ik vind het zoo natuurlijk! Dit bragt mij op het denkbeeld een lokje
op te zoeken dat ik van Caroline had. Ik leide het naast elkander. Blond en bruin, en
ik vond nog meer.
Gij zegt: ‘ik hecht ook zeer veel aan haar.’ Dat ik er aan hecht, spreekt vanzelf,
want ik verzocht er u om. Ik wil de roomschheid die er in het bewaren van relieken
gelegen is, nu eens ter zijde stellen, en dan moet ik u zeggen dat mij bij het nakijken
van mijne souvenirs vele gedachten voor den geest kwamen, heel veel! Bij zulk eene
gelegenheid denk ik er dan dadelijk bij: die aandoeningen behooren mijne Everdine,
ik moet haar daarvan verslag doen. Bovendien heb ik u geschreven dat ik u alles
zoude mededeelen wat er ooit met mij was voorgevallen, maar... ik zie er tegen op!
Ik heb een onbegrensd idee van de vertrouwelijkheid die men
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in de liefde aan elkander verschuldigd is. Het was daarom van den beginne af aan
mijn voornemen om u mijne lotgevallen, waarvan gij het voornaamste slechts weet,
naauwkeurig mede te deelen. Daar behoort moed toe. Halve openhartigheid verdient
men niet in vergelding van zooveel opregtheid als de uwe, maar lieve beste om billijk
te zijn moet men ook in aanmerking nemen dat het een zedig braaf meisje veel
gemakkelijker valt, alles wat er ooit in haar omgeving voorviel medetedeelen, dan
een jong mensch die van zijn 19e jaar af op zich zelven staan moest. Gij hebt niets
kwaads te verbergen, en ik...
Het is heel moeijelijk. Denk nu hierom niet dat ik anders of slechter ben geweest
dan anderen, want evenzeer als ik u al mijne misslagen wil mededeelen ben ik er op
gesteld niet te slecht door u beoordeeld te worden. Eigenliefde zal ik wel overwinnen,
maar ik stuit telkens op het moeijelijke om aan een meisje scènes medetedeelen die
moeijelijk onder kiesche woorden te brengen zijn. Ik vraagde u onlangs om verlof
u over alles te schrijven, en gij hebt mij daarop zeer fijn geantwoord: ‘dat gij op
mijne kieschheid vertrouwdet, en dat ik u dus alles mogt schrijven wat ik voor u
nuttig oordeelde.’ Ik ben nu nog even ver, en daarom lieve engel antwoord mij bepaald
op de volgende vragen:
Gelooft gij niet dat het mijn pligt is u alles mede te deelen wat er met mij is
voorgevallen?
Moet ik zulks doen, ook al komen daarin voorvallen die onkiesch zijn?
Wat weet gij van de levenswijze van jongelui in het algemeen. Is het u bekend dat
er een groot onderscheid van zeden bestaat tusschen meisjes en jongelieden?
Vindt gij het beter dat ik mijne confessie uitstel tot na ons huwelijk?
Gij zult wel zeggen dat dit wel naar een verhoor gelijkt met al die vragen, maar
geloof toch, lieve beste, dat ik er redenen voor heb u die vragen te doen. Wat ik u
bidden mag, antwoord mij duidelijk en loop vooral over de derde vraag niet vlugtig
heen. Schroom niet te zeggen wat gij weet, want ik moet mij rigten naar het punt
waarop gij staat, en laat toch vooral de opregtheid niet aan delicatesse gesacrifieerd
worden. Gij weet mijne denk-
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beelden over onnozelheid. Ik zoude u minder moeten achten als ik u voor onnozel
hield, want onschuld uit onnozelheid is eene negatieve deugd die volstrekt geene
waarde heeft. Ik zal het als eene schoone triomf uwer liefde aanmerken, en tevens
van het verstand, als gij uwe beschroomdheid als meisje op zijde zetten kunt en mij
over dit onderwerp uitvoerig schrijven durft. Denk dat wij als God wil spoedig man
en vrouw zullen wezen. Anderen zouden dit niet van u vorderen, maar anderen zouden
het zich ook niet tot een pligt rekenen alles te biechten en voor ik dit doen kan moet
ik immers wel weten of ik u ook krenk door mijne vertellingen.
‘Weet gij wel dat gij een beetje hooghartig zijt?’ Ei...! Mag ik mijn lief meisje wel
eens vragen of dit eene vraag is, of eene opmerking, of eene reprimande, of eene
vermaning, of eene louange? Is het een uitroep van verbazing, vreugde of misnoegen?
Neen, lieve, ik weet wel hoe gij het bedoelt. Gij prijst eene gepaste hooghartigheid,
en keurt stugge trots af. De vraag is nu maar onder welke rubriek mijne bedoelde
hoedanigheid behoort, en het antwoord daarop is niet gemakkelijk te geven, daar de
eigenliefde zoo gaarne als gepast wil doen voorkomen wat door anderen met grond
wordt afgekeurd. Wat hiervan zijn moge, dit is zeker dat ik op dit punt niet in de
gewone termen val, want mijne ouders maakten dikwijls aanmerkingen op dit punt
schoon zij niet regt wijs uit mij konden worden, evenmin als ik zelf. Bij v.d. Velde
waar ik van mijn 15e jaar op het kantoor ben geweest, tot ik naar Indië ging, verzocht
men mij dikwijls buiten, en ik ging niet gaarne omdat ik als kleine jongen, die
bovendien in eene afhankelijke positie vis à vis hen stond, in het rijtuig achteruit
moest rijden, hetgeen ik eens ronduit zeide. Op het kantoor ging ik 's morgens naar
het postkantoor, om de brieven aftehalen; daar stond een arme Jood die stalen pennen
en potlooden verkocht; die man had vroeger in betere omstandigheden verkeerd, en
was vrij beschaafd (hij had ten minste meer litteratuur dan de zoons van mijn patroon).
Op zekeren morgen kwam de oudste zoon die buiten's huis woonde aan het
postkantoor, en vond mij in drok gesprek met dien jood. Tehuis komende kreeg ik
er van langs. Ik gooide mij weg, heette het, dat paste niet; en al vond ik er voor mij
niets in, dan
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moest ik het om hunnentwil laten, daar ik hun bediende was, enz. ‘Dat was nu
diezelfde jongen die onlangs niet achteruit wilde rijden!’
Het is waar dat ik mij in vele betrekkingen niet onderdanig schikken kan, en reeds
als kind gaf dit aanleiding tot vele berispingen. Noch de omstandigheden mijner
familie, noch hunne zwakheid zijn oorzaken dat ik een beetje fier ben, en ik beschouw
het dus als een ingeschapen karaktertrek die wel gewijzigd maar niet vernietigd
behoeft te worden. Mijn vader die niet begreep hoe ik aan den toon kwam dien ik
voerde, meende dat ik bij v.d. Hoeven aan huis bedorven werd, en heeft eens een
geruimen tijd verboden met Bram omtegaan. Dit was echter ten onregte, want hij
was de zachtheid zelve, en bij zijne familie ademde alles zachtzinnigheid. Ik had
eene zucht voor onafhankelijkheid die tot het bespottelijke ging. Mijne moeder wist
mij vrij goed te regeren, omdat zij mij dagelijks zag, maar mijn vader die zeer op
autoriteit gesteld is, kon zich niet begrijpen dat een kleine jongen zooveel ‘tegen den
dienst durfde te morren,’ en dat gaf altijd verdrietige scènes. Zooals ik zooeven
verhaalde van dat achteruitrijden en het spreken met dien jood, zou ik u honderde
voorbeelden kunnen aanhalen waar schijnbaar hoogmoed en nederigheid met elkander
in strijd waren, doch die nederigheid was de echte niet, zooals gij nu wel begrijpt.
Het streelde mijnen trots een air protecteur te mogen aannemen. Hoe ik echter aan
dien trots kwam, hetzij dan dat dezelve zich in een stouten toon of in eene quasi
nederigheid openbaarde begrijp ik nog niet, want mijn stand noch mijne opvoeding
leidden er toe.
(Lees bij deze gelegenheid nog eens de geschiedenis van het mutsje dat naast de
hoogesluis gewaaid was, en let er eens op hoe juist die historie met het bovenstaande
overeenstemt.)
Cateau is nog altijd op Poerwakarta. Zij wacht op eene gelegenheid naar Batavia,
die zich zeer zelden voordoet. In den laatsten tijd was zij vrij erg gebrouilleerd met
de familie waar zij woont, zoo zelfs dat men haar verzocht had het huis hoe eerder
hoe liever te verlaten. ‘Wat heb ik dan toch gedaan?’ vraagde zij. ‘Niets, was het
antwoord, maar ik haat je.’ Eens 's avonds hadden wij gewandeld en toen zij tehuis
kwam had men zeer op
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haar geknord en gezegd dat men niet verkoos dat zij met mij sprak. Ik kreeg een
briefje van haar waarin zij mij verzocht 's avonds aan haar venster te komen. Dit
verzoek was te romanesque om afteslaan, te meer daar ik er het grootste belang in
stelde haar te spreken. Zij deelde mij mede, dat men haar zoo brusque het huis ontzegd
had, doch verzocht mij om harentwil niet te laten blijken dat ik er van wist, want
men had haar verboden het mij mede te deelen ‘omdat Permentier bang voor mij
was.’ Zij was heel verdrietig. Naar Batavia kon zij niet uit gebrek aan gelegenheid,
en in huis had zij het heel onaangenaam. Ik vraagde of het haar niet een groot
genoegen wezen zoude als Mevr. P. weder wel tegen haar was? Natuurlijk ja! Nu
zeide ik binnen drie of vier dagen zal zij vriendelijk tegen u zijn. Raad gij nu eens
hoe ik dat bewerkte? Luister kindlief. Het analyseren van alles wat ik zei kwam mij
hier uitmuntend te pas. Ik had bij Mevr. P. gevonden eene hooge mate van coquetterie
(om geen gemeener naam te bezigen). De man is een flaauw karakterloos wezen die
zich geheel door haar laat leiden. Nu had ik opgemerkt dat Mevrouw P. stil en stug
werd naar mate ik meer met Cateau sprak. Ik plaagde Cateau dikwijls, en eens was
zij een weinig geraakt geweest en had mij bits geantwoord. Toen ik haar een oogenblik
later vriendelijk aansprak, zeide Mevr. P. ‘ik begrijp niet hoe gij u nog met haar kunt
occuperen, nadat zij zoo bits geweest is.’ 's Avonds toen ik van mijne italiaansche
venster-audientie terugkwam haalde ik mij alles voor den geest (ik had nog meer
dergelijke opmerkingen gemaakt) en de zaak was mij duidelijk. Den volgenden dag
ging ik er 's namiddags heen, groette Cateau heel flaauw en noodigde Mevr. P. om
te wandelen (het regende, ik kon het dus gerust doen) toen schold ik op den regen,
en ging naast haar zitten praten, zonder van Cateau de minste notitie te nemen. Ik
hield dat eenige dagen vol, en ik kan u verzekeren dat het arme meisje nu weder zeer
in de gratie is, zoo zelfs dat men haar gevraagd heeft om nog een paar maanden te
blijven, hetgeen zij natuurlijk heeft afgeslagen. Als Mevr. P. eene andere dame was,
zoude ik u deze historie niet vertellen, daar ik vreezen zoude gij mij van te veel
inbeelding en fatuiteit zoudt verdenken, maar lieve, het is eene vrouw wier goede
opinie volstrekt geene waarde heeft, en ik maak er
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mij eer schande dan eer uit dat zij een beetje op mij gesteld schijnt te wezen. Ook
geloof ik dat hare predilectie niet mij zoozeer geldt als alle jongelui die zij ontmoet,
en die een weinig minder lam en flaauw zijn dan haar man. Van Cateau houd ik heel
veel, en het is mij waarlijk het eenige genoegen dat de plaats mij oplevert nu en dan
met haar te praten. Om verder disharmonie voor te komen vermijd ik het echter mij
veel met haar te occuperen. Meisjes zijn toch altijd... meisjes! Zij heeft mij nauwkeurig
gevraagd hoe gij er uitziet.
Drie December. Uit uwen laatsten zie ik dat gij het goed hebt opgenomen dat ik
zooals gij het noemt ‘het air van echtgenoot’ aanneem. Ik verwachtte dit van mijne
Everdine; ik vind het aardig dat gij mij zoo ondeugend vindt en toch genoegen in
mijn schrijven schept.
Van de beantwoording der vragen die ik u in dezen brief deed zal het afhangen of
ik aan het vertellen kan gaan, tenzij gij dit onnoodig oordeelt. Ik herinner mij dat er
in een uwer brieven staat: ‘Ik vind dat men zijne eigene gebreken niet moet openbaren
etc.’ In elk ander geval is daarvan wel iets waar, maar ik acht mij een beetje bezwaard
het te verzwijgen, hoe ik geheel en al jeune homme ben geweest. Laat u dit niet
verdrietig maken. Ik heb er geen idee van hoe men zonder dat wijs kan worden, ten
minste als men zeven jaar heeft rondgezworven. Mijn broeder Jan is anders geweest.
Hij heeft niet die losheid, die ligtzinnigheid, die jeugd gehad, en hij had toen hij
trouwde niets te biechten. Toen hij de laatste keer in dit land was, bragt ik hem 's
avonds naar de Harmonie. Eerst speelden we biljart, toen gingen wij met andere
jongelui zitten praten. Tegen tien ure werd het stil, ieder ging naar huis, en wij bleven
zitten. Ik wist wel dat hij veel van mij hield, maar de onderscheiden zienswijze
omtrent onze pligten, bragt altijd eene soort van spanning tusschen ons. Hij wist zeer
goed dat ik dingen uitgevoerd had die hij hoogst afkeurde, maar het regte wist hij
niet. Dien avond werden wij vertrouwelijk, ik vertelde hem alles zonder menagement
voor mij zelven. Dikwijls zag ik de verwondering op zijn gezigt alsof hij zeggen
wilde: ik wist niet dat het in de wereld zoo toeging. Hij erkende dat ik ouder was dan
hij, ofschoon drie jaren na hem geboren, en toen wij 's nachts om twee uur einde-
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lijk opstonden, zeide hij: Ik heb niet zooveel kwaad gedaan als gij, Eduard, maar ik
moet bekennen dat ik niet in die verzoekingen ben geweest. Ik zie nu duidelijk dat
het gemakkelijk is zich rein te houden als men niet in de wereld is, en ik geloof dat
ik in uwe positie het er niet zoo goed zou hebben afgebragt.’ Misschien hebt gij er
op gelet dat Jan in dien brief welken ik van Anjer van hem ontving schreef: Ik zal
moeder zooveel van u vertellen dat zij in plaats van zich te bedroeven, trots op haren
jongsten zoon zijn zal.’
Bedenk u eens goed, lieve, hoe gij over eene complete biecht denkt, en of die nu
of later moet geschieden. Indien gij oordeelt dat ik mijne openhartigheid te ver drijf,
zeg het mij dan, schoon ik in het vertellen, mij zelven waar het billijk geschieden
kan, zal trachten te verschoonen, en over het geheel mij op eene volkomene
onpartijdigheid toeleggen alsof ik van een ander sprak. De duidelijke beantwoording
mijner vragen zal het mij veel gemakkelijker maken. Schrijf niet in puntjes, lieve
Everdine, al kost het u moeite u uittedrukken.
Reeds lang geleden schreef ik u over schaamte. Indien eene vrouw onnozel was,
keurde ik dit reeds af, maar hoeveel te meer is het in weerwil van alle etiquette, te
berispen als zij zich onnoozel houdt. Is het niet direct huichelarij? Want die
voorgewende onwetendheid is immers onmogelijk. Toen ik de kleine Bertha onlangs
romans zag lezen, heb ik daarover lang nagedacht. Ik wil nu eens vooronderstellen
dat het lieve meisje niet begrijpt wat het is als zij leest van ontrouw in het huwelijk
bijvoorbeeld, van het verleiden van een meisje enz. enz. Ik wil dit gelooven zeg ik,
maar ik geloof niet dat zij 's avonds slapen gaande niet daarover nadenkt en peinst,
en in dat geval is het onmogelijk dat zij hare onkunde lang bewaart. Immers als zij
de hoofdgebeurtenissen waarover een roman meestal loopt niet begrijpt, dan verliest
de lectuur alle zamenhang, en zij zoude er niet zooveel genoegen in kunnen scheppen.
Die tijd hebt gij ook gehad lieve Everdine. Is het niet zoo? Laat nooit het denkbeeld
in u opkomen dat ik het vrouwelijk geslacht niet acht; ik heb waarachtig den hoogsten
eerbied voor vrouwelijke waarde, maar toch weet ik heel goed dat vrouwen menschen
zijn, dat heet dat ze hartstogten en driften hebben als wij, zelfs dikwijls
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sterker, omdat dezelve meer moeten onderdrukt worden ter bewaring van uitwendige
zedigheid. Let nu goed op de volgende woorden: ik houd u voor een braaf deugdzaam
meisje, niet omdat gij die sensaties niet gevoeld hebt, want dit zoude onnatuurlijk
wezen, maar omdat gij de zedelijke kracht gehad hebt dezelve altijd te keer te gaan.
Die kracht nu is prijzenswaardig, als zij niet behoefde aangewend te worden zoude
er geene deugd bestaan. Bij ons geslacht is men daarop niet zoo naauwziende, in het
oog der wereld compromitteren wij ons niet door dezelfde zwakheden (misdaden?)
die eene vrouw schandvlekken. Ik erken dat dit volgens eene zuivere moraal, heel
onbillijk is, maar de opinie der wereld daaromtrent heeft toch eenige gronden. Wij
worden geheel anders opgevoed, de gevolgen van... (daar schrijf ik nu zelf punttjes,
ik durf nog niet anders) zijn voor ons niet zoo in het oog loopend, er bestaat dus voor
ons niet die sterke drijfveer om ons rein te houden als bij meisjes. Menig deugdzaam
meisje kan een groot gedeelte harer deugd op rekening schrijven van de vrees voor
minachting der wereld. Bij ons integendeel heeft het een soort van eer in zich ‘een
vrolijke jongen’ te zijn, zoo als men dat noemt. Ik weet wel, die eer is valsch, het is
eigenlijk schande, maar toch het verlokt.
Gij hebt mij in een uwer brieven geroemd om mijne opregtheid, lieve beste thans
geloof ik in waarheid uwe goedkeuring te verdienen, want het valt mij niet heel
gemakkelijk u zoo volledig bekend te maken met het onderscheid tusschen de beide
geslachten voor het huwelijk. Is het niet waar, als ik deze zaak geheel onaangeroerd
had kunnen laten, dan waart gij misschien in den waan gebleven dat wij evenzoo
zijn als gij, en de lieve meisjes die u omringen. Maar lieve, dan ware ik ons huwelijk
met eene onopregtheid ingetreden, want iemand door stilzwijgen in eene valsche
meening te laten is eene directe leugen, en dan hadden wij niet dien zegen gesmaakt
die ik mij nu van een volmaakt vertrouwen in elkanders waarheidsliefde, voorstel.
Het is waar, ik had u aangenamer mededeelingen kunnen doen, ik had u in plaats
van mijne opmerkingen uit het leven zooals het is, fleurettes kunnen vertellen maar
dan had ik eene groote les uit het oog verloren, die ik niet opvolg als ik met meisjes
gekscheer,
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maar die ik niet mag verwaarloozen als ik spreek tot mijne aanstaande vrouw, die ik
ernstig bemin: Rien n'est beau que le vrai! Toen ik die vragen deed was ik van plan
hierover in dezen brief niet verder uit te wijden, maar bij het nalezen dacht ik het is
toch beter dat ik mijne Eefje op den weg help, en dat heb ik, naar ik geloof, nu vrij
duidelijk gedaan. Ten minste de vraag of het u bewust is hoe jongelui zijn, heb ik nu
zelf reeds beantwoord, en gij zoudt het weten al wist gij het vroeger niet.
Uw gezegde: ‘gij hebt er wel slag van geëngageerd te zijn’ heeft mij heel veel
genoegen gedaan, temeer omdat ik geloof dat ik ‘dien slag’ aan mij zelven te danken
heb. Nooit heeft men er mij opmerkzaam op gemaakt, noch in boeken, noch in
gesprekken dat het ‘vrijen’ (ik heb anders een afkeer van dit woord) eene wezenlijke
zaak is. Neen, ik wil dit anders zeggen. Men is gewoon twee jonge lieden die huwen
zullen digt bij elkander te zien zitten, elkander handjes geven, lonken en kussen, dit
noemt men ‘vrijen’. Maar ten bewijze dat men er niet op gedacht heeft, dat er voor
het huwelijk eene toenadering van denkbeelden moet plaats vinden, eene soort van
wederzijdsche vatbaarmaking voor de aanstaande standverwisseling, eene opvoeding
als het ware, van beide zijden, behoef ik slechts aan te halen dat men daarvoor geen
woord heeft. Is het niet waar, Eefje lief, dat gij veranderd zijt sedert eenige maanden.
Zijt gij niet meer vrouw dan Constance of Caroline? Welnu, die overgang waarvan
ik onlangs sprak, schijnt men in de wereld niet te kennen, want dat wordt in geene
taal (zoover ik weet) genoemd. Daar men nu met eigene uitvindingen altijd een beetje
ingenomen is, ben ik er door gestreeld dat gij mijne idees goedkeurt, en mij een
complimentje maakt over mijne uitvinding. Er zijn vele codes d'amour, maar dit is
alles in eenen anderen lageren zin; nooit zag ik eene ‘Handleiding tot het wel
voorbereiden van een gelukkig huwelijk’ geannonceerd, en dit zoude toch wel zoo
nuttig wezen als de opgave hoe men iemand 's avonds moet aanzien, om hem of haar
van ons te doen droomen.
Nu, lieve engel, waarschijnlijk zal ik dezen avond niet aan u kunnen schrijven.
De weduwe van den vorigen resident, eene bejaarde dame, is hier gelogeerd. Gastheer
en gastvrouw spreken
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niet, en het arme mensch verveelt zich doodelijk. Gisterenavond heb ik mij
geëxcuseerd met te zeggen: het is morgen postdag, en vandaag zal ik het genoegen
aan u te schrijven moeten opgeven uit eene soort van verpligting, om die vrouw een
beetje gezelschap te houden. Hoe het zij, ik zal altijd aan mijne bruid denken.

[7-10 december 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 7-10 december 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 298; Brieven WB I, blz. 194)
Poerwakarta 7 December 1845.
Gisteren toen de post vertrok heb ik slechts een klein briefje verzonden volgens
de belofte om u niet teleur te stellen. Gisterenavond gaf de resident eene kleine soirée,
die niet heel plaisierig was, schoon de menschen zich nog al hadden uitgesloofd om
het vrolijk te maken. Ik had er vrede mee gehad als ik maar in mijne kamer had
kunnen blijven, maar bij het klein personeel van de plaats mogt zich niemand
afzonderen. Vlei u niet met de hoop dat ik voor N.J. komen zal. Reken 8 dagen na
N.J. Ik had er mij een fête van gemaakt den oudejaarsavond in den kring der familie
te vieren, en dit zoude ook zeker gebeurd zijn als mijn verblijf hier verlengd geworden
ware. Nu ik echter met ultimo voor goed afscheid neem, kan ik op zulk een korten
tijd niet nog eenige dagen smokkelen, hetwelk ik anders gedaan had. Ik heb besloten
niet om de betrekking hier te vragen dewijl ik naderhand spijt zoude hebben als het
ons hier onaangenaam was; geeft men het mij ongevraagd, dan is het iets anders.
Waarom toch hebt gij de lezing van de Mystères 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 onderwerpen komen er veel in de mystères voor. Mondeling zal dat alles
beter gaan, want mijne Eefje heeft er
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aardig slag van in hare brieven over een en ander heen te loopen, hetgeen ik u echter
volstrekt niet ten kwade duiden kan, schoon ik er veel belang in zoude gesteld hebben
als gij mij op dat punt in mijn brief van 19 Nov. wat uitvoeriger geantwoord hadt.
Ik zoude mij zeer moeten bedriegen als die brief van 19 Nov. u niet veel te denken
had gegeven, en ik moet mij maar weder troosten met de toekomst als gij hardop
denken zult.
Hoe het komt begrijp ik niet, maar op het oogenblik schrijf ik niet met genoegen.
Ik gevoel toch dat het niet uit gebrek aan liefde voortkomt maar ik ben weder een
weinig overspannen, en het ongeduld om u te zien en te spreken veroorzaakt dat ik
een afkeer heb om letter voor letter neer te schrijven.
Maandagmorgen. Ja waarlijk er was een brief voor mij. De inhoud heeft mij
ongerust gemaakt, omdat mijne lieve Everdine ongesteld is. Bovendien grieft het
mij zoo dat gij op dien dag te vergeefs een brief van mij verwacht hebt. Ik kan dit
niet verklaren; ik had den 29sten Nov. toch geschreven, evenals alle postdagen. Waar
mag die brief beland zijn? Ik ben ontzettend verdrietig en bedroefd.
Dingsdag. Daar heeft nu die Mevr. P. weer in eens een haat op dat arme meisje
gekregen, en haar opnieuw gezegd dat zij weg moet. Ik ben daar gisterenavond
geweest en heb Cateau een oogenblik alleen gesproken. Morgen vroeg vertrekt zij
reeds. Zij wordt door P. een eind wegs begeleid, en dan moet zij verder maar voor
zichzelven zorgen. Het hart bloedt mij bij de gedachte aan de verlatenheid van dat
arme meisje. Ik kan en mag niet helpen. Ik moet tegen mijne Everdine opregt wezen
en daarom wil ik het niet verbergen dat ik heel veel van haar houd, zoo zelfs dat ik
er dikwijls knorrig op mij zelven over was. Zij heeft zich hier in verschillende
moeijelijke omstandigheden voorbeeldig gedragen. Ik 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 zien van een jong meisje dat in het ongeluk
verkeerde en er heel goed uitziet. Daarbij kwam nog de geheimzinnigheid onzer
betrekking, hetwelk altijd aan-
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trekt. Waarschijnlijk zal zij mij van Batavia schrijven, en ik zal haar, als ik daar mogt
komen, opzoeken. Haar vader heeft geen inkomsten, waar hij woont of logeert weet
zij niet eens. Ik weet niet of ik wel goed doe u dit alles te schrijven maar ik reken er
op dat mijne Everdine op mijn hart vertrouwt. Ik bemin Cateau niet, maar ik heb
eene neiging voor haar, die na haar vertrek welligt zal uitslijten. Heb ik verkeerd
gedaan met aan die neiging te veel voedsel te geven, dan zal ik ten minste voldoening
hebben van het volbrengen mijner belofte om aan u, mijne lieve beste, al mijne
aandoeningen mede te deelen. En gij zult het mij wel vergeven niet waar, ik heb u
lief boven alles, vertrouw daar vast op.
Dinsdag avond negen uur. Ik ben heden middag bij P. gegaan. Hij en zijne vrouw
waren heel kort tegen mij. Ik geloof dat zij een afkeer van mij hebben, maar zij durven
het niet te laten blijken. Veel liever wilde ik openlijk partij voor Cateau trekken en
hun in het gezigt zeggen dat het schande is een meisje zoo aan haar lot over te laten;
maar Cateau heeft er op aangedrongen dat ik vrede zoude houden, te meer daar zij
het zou moeten ontgelden als ik op mijn poot begon te spelen. Heden morgen heeft
zij eene korte afscheidsvisite bij den resident gemaakt. Ik wist dat zij komen zoude
en liep van 't kantoor af naar binnen. Zij hield zich nog vrolijk, ten minste mij viel
het in het oog daar ik zoo goed wist hoe beklemd haar hart op dat oogenblik was.
Mijn hart was vervuld van aandoening en Mevrouw de Resident die het bemerkte
vraagde mij naar de oorzaak. Ik zeide ronduit dat het mij zoo leed deed Cateau te
zien vertrekken, niet zoo zeer omdat zij wegging, als wel om de omstandigheden
waarin zij vertrok. ‘Het zoude uw meisje geen plaisier doen als zij wist dat gij zooveel
belang in eene andere stelt’ antwoordde zij. Ik achtte het niet de moeite waard uw
hart bij dat onnozele mensch te verdedigen, dat ware haar te veel eer geweest, en
bovendien nuttelooze moeite, want men zoude mij toch niet begrijpen als ik zeide
dat onze liefde vertrouwend en boven kleingeestige jalousie verheven is. Als ik mij
het lot van dat meisje niet aantrok, verdiende ik niet dat gij mij liefhadt, mijne dierbare
Everdine. Ook zouden zij het niet begrijpen dat ik u alles mededeel. En waarlijk ik
zoude mij zelve schade doen in uwe
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beoordeeling als ik het beste wat er nog in mij is voor u verborgen hield, het
medegevoel voor ongeluk namelijk. Ik heb het u al meer geschreven dat ik mij zoo
verdrietig maken kan over de onevenredigheid tusschen mijnen wil en mijne magt.
Wat zoude ik krachtig den Rodolphe spelen als ik zijne middelen had. Die Rodolphe
is de hoofdpersoon in de Mystères, die overal doet wat regt is (of wat hem zoo
toeschijnt) en al ben ik het niet overal met Eugène Sue eens omtrent de aangewende
middelen, dit is zeker dat ik dezelfde goede bedoelingen hebben zoude. En nu, wat
kan ik doen? Overal ontmoet ik ellende, en ik kan niet bijstaan. Overal onregt, en ik
kan niet straffen. Overal verdrukking en ik kan niet verdedigen. Waarom toch moet
ik alles wat anderen wedervaart zoo diep gevoelen als ik toch niet helpen kan? Als
het doel de middelen heiligde, zoude ik de eerste helft van mijn leven een schurk
willen zijn om magtig te worden, ten einde in den tweede helft, die magt ten goede
aantewenden. Ik ben verdrietig, lieve beste. Noem het grillen als gij wilt, het zal niet
beter worden voor ik in den huisselijken kring geheel en al mijn geluk zoek, en van
de wereld mijne oogen afwend. God geve dat ik spoedig dit geluk aan uwe zijde
smaken moge. Word toch niet ziek, denk dat gij mijn toekomst, mijn alles zijt. Ik
durf er niet aan denken want ik heb u vreesselijk lief. En dat schrijf ik op een
oogenblik nu ik op het punt sta een ander meisje een bezoek aan haar venster te
geven. Velen zou het onverklaarbaar voorkomen, maar ik bouw vast op het hart van
mijne Everdine. Zeg mij, had ik het niet moeten doen, of had ik het misschien moeten
verzwijgen?
Woensdag morgen. Gister avond heb ik na het bovenstaande inliggend briefje voor
Sophie geschreven. Toen was het zoowat tijd om uit te gaan. Het was nogal donker
buiten, hetgeen mij natuurlijk welkom was. Ik kleedde mij donker, wachtte tot de
nachtronde gepasseerd was en ik ging uit. Haar venster was open, maar zij sliep niet.
Een zoontje van Permentier (een jongetje van zes à zeven jaren) sliep in hare kamer.
Ik geloof dat zij dit met voordacht bewerkt heeft. Ik heb niets dan hare hand gekust,
maar ik heb wel hartelijk gesproken. Zij was ook heel vertrouwelijk. Ik had haar
reeds dikwijls gezegd: ‘die Mevrouw P. is een slecht wijf!’ maar zij had het altijd
tegengesproken. He-
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den nacht echter zeide zij dat ik gelijk had gehad. Toevallig had zij gehoord dat die
vrouw zich den vorigen avond heel gemeen over haar had uitgelaten, en het liet
voorkomen alsof zij zich slecht gedragen had, of ten minste alsof er vrees bestond
dat zij zich slecht gedragen zoude. Ik was daarbij ook niet gespaard geworden. Dat
ik driftig werd kunt gij nagaan. Zij verzocht mij ernstig mij om harentwille niet met
P. en diens vrouw te brouilleren, maar uiterlijk vrede te houden, omdat dit de beste
wijze was hare reputatie, waar die mogt aangerand worden, te verdedigen. Zij verbood
mij dit met geweld te doen, waartoe ik anders wel neiging had ‘maar kunt gij hier
en daar met zachtheid iets ten mijnen voordeele zeggen, dan vorder ik van u als
eerlijk man dat gij mijne partij trekt, als gij ten minste gelooft dat ik het eenigzins
verdien’ voegde zij er bij. Ja, waarachtig Cateau, wees gerust. Wij spraken nog lang;
ik konde bijna niet heengaan. Dit was het laatste dat ik haar alleen sprak, en ik had
zoo innig met haar te doen. Eindelijk werden wij gestoord, er kwamen menschen op
den weg die eene bendie bij Permentier bragten. Ik vlugtte in het wagenhuis en
verschool mij in een hoek. Alsof het spel sprak bleven die kerels wel een half uur
daar, op geen tien voet afstands van mij. Zij waren bezig het rijtuig voor de reis
gereed te maken. Ik stond achter een tuigrek, en durfde haast geen adem halen. Ik
was bevreesd dat zij iets van dat rek zouden noodig hebben en dan had men mij
gezien. Ik besloot als ik merken zoude dat men mij ontdekken moest, in eens voor
den dag te springen en om mij heen te slaan dan zouden die kerels van schrik niet
geweten hebben wat het was, en voor zij zich herstelden, ware ik ver weg geweest.
Die menschen konden er geen denkbeeld van hebben dat een Europeaan midden in
den nacht daar zitten zoude; zij zouden dan denken dat het een Inlander was geweest,
die opium had geschoven, en er zoude geene verdenking op dat arme meisje vallen.
Gelukkig heeft men mij niet gezien, en ik kwam behouden tehuis. Heden morgen te
zes ure was ik op de been om Cateau te zien vertrekken. Mevrouw P. lachte en zong
reeds als ware het om het arme kind te plagen. Ik was stil en kort van stof, en zette
een gezigt dat zeggen wil: Spreek mij niet aan. Ik heb Cateau beloofd haar te zullen
schrijven aan het adres van haar broeder,
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den adjudant-onderofficier, en als ik op Batavia kom haar optezoeken. Tot nog toe
heb ik haar in niets kunnen helpen, maar ik weet toch dat het haar lief was dat ik
belang in haar stelde, en ik geloof dat ik haar ellendige positie door hartelijkheid wel
eenigzins dragelijker gemaakt heb. O, hoe verlang ik er naar om over dit alles met
u te spreken.
Ik moet eindigen lieve beste Everdine. Verheel het mij niet als er in deze brief iets
staat wat u niet bevalt, laat ik er toch gerust op kunnen zijn dat ik het terstond weet
als ik u mogt gegriefd hebben, dan kan ik mij beteren. Dag lieve beste, dag mijn
engel, nog maar heel kort dan kom ik bij u; ik zal zorgen dat gij den dag naauwkeurig
weet. Ik omhels u hartelijk in gedachten. God spare u voor uwen Eduard.

[10-13 december 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 10-13 december 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 308; Brieven WB I, blz. 200)
Poerwakarta 10 Dec. 1845.
Ik ben natuurlijk ongerust over u, lieve beste. Het is eene vreesselijke plaag in
ongerustheid te verkeeren omtrent iemand die men zoo lief heeft. Ik was van plan
heden avond drok aan het schrijven te gaan, maar ik bemerk, dat ik over niets anders
schrijven zoude dan over mijne vrees dat gij ziek zijt.
Cateau is heden morgen vertrokken. Het is een ellendig gevoel een braaf meisje
zoo aan haar lot overgelaten te zien. Tot aan Gedong Gede gaat zij per bendie, en
vandaar in een draagstoel naar Batavia. Het is daar alles laag land, en vreesselijk
heet, niemand begeleidt haar, want P. keert van Gedong Gede terug, zoodat zij dan
met niemand een woord kan spreken. Maleisch verstaat zij bijna evenmin als gij, en
zij heeft geen duit geld bij zich. Wat moet zij onderweg beginnen als haar iets
overkomt? De afstand van G.G. naar Batavia is nog bijna 50 paal, en ik weet niet
waar zij overnachten moet. Zij heeft mij uitdrukkelijk verzocht, niet mede te gaan,
en wilde ook het geld niet aannemen, dat ik haar zoo kiesch mogelijk ter leen aanbood.
Alleen vraagde zij mij om een boek, om te kunnen lezen onderweg. O, ik ben razend
als ik nadenk hoeveel ongelukkige schepsels er
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zijn. Dit treft mij oneindig meer dan eigen ongeluk. Dan heeft men ten minste nog
het genoegen van zich er tegen te verzetten, en dit moet men maar zoo werkeloos
aanzien. Als zij nu op Batavia komt weet zij niet waar zij belanden moet, daar haar
vader haar niet geschreven heeft waar hij woont, denkelijk wel omdat het in een zeer
armoedig huisje is, want de man is doodarm. Ik ben nog van voornemen geweest
buiten haar weten op eenen afstand te paard mede te rijden, maar ook dit durfde ik
niet omdat hier de menschen allerkwaadaardigst zijn, en het haar weer zeer kwalijk
nemen zouden, dat zij alleen met een jongmensch gereisd had. Het zal mij moeijelijk
vallen om vrede te houden, en ik moet gedurig aan mijne aan u gedane belofte denken
om niet uittebarsten. Dat wijf heeft aan iemand die haar vraagde waarom Cateau zoo
op eens vertrok, gezegd: ‘Och, dat gaf een geloop en gelach hier in huis met de
jongelui, daar mogten eens ongelukken van komen, ik wil dat niet op mijne
verantwoording hebben.’ Begrijp eens lieve Everdine, is dat niet ellendig laag? Ik
verzeker u dat ik, als ik het niet om u moest laten, dat arme meisje krachtdadig wreken
zoude. Ik had daar alles voor over. Zij is een braaf meisje. Ze was zoo vertrouwelijk
met mij als een meisje wezen kan zonder verloofd te zijn, en wel heb ik opgemerkt
dat er aan hare opvoeding wat het uiterlijke betreft veel ontbrak, maar des te meer
moet ik het in haar prijzen dat zij innerlijk braaf en zedig was. Ik geloof dat maar
weinige meisjes in hare positie en onder veel verzoeking de kracht zouden hebben
zoo staande te blijven. Ik heb u onlangs geschreven over mijn uitstapje naar
Tjilangkap. Ik had daar een gesprek met Mevr. R. dat ik u hier zoo goed ik mij
herinner wil mededeelen.
Na eenige inleiding over Poerwakarta, Krawang, de conversatie enz. begon zij:
‘Die Jufvr. Teunisz moet ook niet veel aan wezen.’
Ik. Hoe bedoelt u dat, Mevrouw?
Zij. Ik weet niet... men zegt zoo...
Ik. Wat zegt men dan toch, Mevrouw?
Zij. Ik weet niet... maar...
Ik. Meent u dat zij dom is, of onbekwaam, of zoo iets?
Zij. O neen, maar...
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Ik. Ik begrijp u waarlijk niet. Ik vind haar een lief meisje, en ik verzeker u dat ik mij
hier nog oneindig meer vervelen zoude, wanneer zij er niet was.
Zij. (lagchend). Nu ja, voor jongelui wil ik wel gelooven dat zij aangenaam is.
Ik. De dokter heeft u zoo even verteld dat ik geëngageerd was, daarbij zeg ik dat
ik hoop zeer spoedig te trouwen, en dus niet meer zoo geheel en al in de cathegorie
van ‘jongelui’ val; maar zeg mij dan toch, mevrouw, wat men van dat arme meisje
vertelt?
Na veel aandringen kreeg ik eindelijk het volgende te weten:
o Cateau deugde niet omdat het huishouden harer ouders in het jaar zooveel te
1.
Zutfen of Zwol woonde, en omdat het daar zeer ongeregeld toeging, zoo zelfs
dat zij (Mevrouw R.) niet met die kinderen had mogen omgaan.
Antwoord: Als C. nu minder goed is dan gij, mevrouw, is zij juist door die reden
te verontschuldigen. Hare opvoeding schijnt derhalve verwaarloosd, en niet zoo
gesoigneerd als de uwe (dit laatste zeide ik natuurlijk ironiquement) en indien
zij toch goed gebleven is, hetgeen ik vast geloof, dan heeft zij er zooveel te
meer eer van.
o Cateau is onlangs met den heer Rühle alleen naar Batavia gegaan.
2.
Antwoord: Zeer natuurlijk. Zij had uit de courant vernomen dat haar vader
gearriveerd was. Zij hoorde dat de heer Rühle naar Batavia vertrok. De heer
Rühle is iemand van 34 jaar en dus niet meer zoo heel jong, en bovendien is
ZEd. bekend als fatsoenlijk man. Cateau verlangde bij haren vader te wezen, en
zag er dus geen kwaad in met Rühle mede te gaan. Op B. komende was haar
vader reeds vertrokken, en dus moest zij, daar zij geene huisvesting daar had,
met hem weder naar Poerwakarta terug. Ik heb niet gehoord dat er op die reize
iets onbehoorlijkst is voorgevallen.
(Dit was waar, zeide zij, maar het paste toch niet, etc.)
o Cateau was vroeger op Batavia ten huize van den heer J. geweest, en daar was
3.
zij met ongenoegen vandaan gegaan.
Antwoord: Dit pleit in haar voordeel. Voor ik ooit Cateau gezien had wist ik
die historie reeds. De heer J. en zijne vrouw zijn
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geen menschen waarbij een fatsoenlijk meisje het lang kan uithouden. Het zoude
tegen haar prouveren als zij langer daar gebleven was.
o De zuster van Cateau had zich, zeide men, niet goed gedragen.
4.
Antwoord: ‘Ook dit’ bewijst niets. De bedoelde geschiedenis heb ik heel anders
hooren verhalen. Doch dit doet hier niets ter zake, wij spreken van Cateau en
niet van hare zuster. Ga voort mevrouw!
o Cateau was eens op Telok Djambeh gekomen, bij nacht. Daar zaten heeren kaart
5.
te spelen in een zeer klein tenue, alleen met sarongs aan, en toen men uit
beleefdheid wilde opstaan om zich te kleeden, had Cateau gezegd: het behoeft
niet heeren, geneert u niet, blijft maar zitten!
Antwoord: Ah, die geschiedenis had ik al lang verwacht. Ik ken dat sprookje al geheel
van buiten, en ik weet er meer van dan ik u zeggen wil, Mevrouw, omdat het u te na
regardeert; anders zoude ik niet alleen Cateau verontschuldigen, maar ik zoude
iemand anders moeten beschuldigen. Nu slechts dit: Het was geen nacht, maar avond
tusschen zeven en acht ure. De heeren zaten niet in een enkelen sarong, maar met
nachtbroek en kabaai. Cateau kwam daar in gezelschap met den heer en mevrouw
Permentier en den heer Tiedeman. Men maakte in gezelschap een uitstapje naar het
land van den heer Rühle. Cateau was als logée van P. medegegaan, en daar stak niets
in, dewijl de vrouw van P. ook medeging. Men kwam eerst 's avonds aan, dewijl
men tegenspoed met den stroom had gehad (het was een watertogtje).
Ik heb mij aangaande dat voorval heel naauwkeurig geinformeerd, mevrouw, en
heb niets onbehoorlijks daarin gevonden, evenmin als de heer Rühle zelf. Niemand
vond er toen iets in, het is een uitvindsel van iemand die er belang bij had.
Zij. Wie had daar belang bij?
Ik. Dat mag ik niet zeggen.
(U zal ik het hier zeggen, lieve Everdine, al was het alleen om u een staaltje te
geven van dit nest. Royaards was geëngageerd met jufvrouw Van D. Zij was op
Batavia. Hij was altijd heel wel met Permentier en Cateau geweest, en logeerde daar
altijd als hij op Poerwakarta kwam. Kort voor zijn trouwen begreep
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hij dat P. en diens vrouw geen gezelschap voor zijne vrouw wezen zouden. Hij wilde
dus brouilleren. Bovendien mogt Mevr. P. zijne vrouw nooit spreken, want er waren
dingen gebeurd die verzwegen moesten worden. Nu bleef hij op eens van P. weg, en
toen men hem de reden daarvan vraagde zeide hij: Ik wil met dat gemeene volk niet
te doen hebben. Om te bewijzen hoe gemeen zij waren vertelde hij die geschiedenis
der aankomst van die familie op Telok Djambeh. Van avond maakte hij nacht, van
nachtbroek en kabaai ‘sarong’ en ziedaar de gewenschte breuk in het verkeer tot
stand gebragt. Aanvankelijk had hij niets tegen Cateau. Ik wist zelfs dat hij veel van
haar hield, maar eens begonnen zijnde met liegen, moest hij volhouden, en aan die
ellendige politiek is de reputatie van dat arme meisje opgeofferd. Gedurende zijn
engagement had er een verkoeling tusschen hem en zijn meisje plaats gehad, en op
Batavia had men haar verteld dat zijne genegenheid voor Cateau daarvan de oorzaak
was. Van hier de rancune van Mevr. R. tegen haar. Ik weet dit alles van heel nabij.
Gij begrijpt dat ik in mijne verdediging dit alles onaangeroerd moest laten.) Nadat
zij mij nu al die bezwaren had opgenoemd om te bewijzen dat er aan die jufvr. Teunisz
‘ook niet veel aan was’ begon ik een geregeld pleidooi tegen haar. Ik ben zeer beleefd
geweest, geloof ik, maar niet zachtzinnig. Zooveel ik mij herinner heb ik nagenoeg
het volgende gezegd; zonder dat iemand mij in de rede viel, en terwijl mevr. R. hare
nagels telde.
Gij ziet Mevrouw dat er op alles wat er tegen dat meisje wordt ingebragt nog al
wat te antwoorden valt. Ik ben verzekerd dat het u genoegen doet (!) te hooren dat
er nog menschen zijn die partij trekken voor een meisje dat reeds ongelukkig genoeg
is, zonder haar aan onbarmhartige ‘on dits’ prijs te geven. Dit moet u genoegen doen,
mevrouw, want het is in uw eigen belang. (Zij keek mij even aan.)
Ja, zeker mevrouw. Wie belet mijnheer... (ik wees op iemand die er bij zat) om
morgen te zeggen: ‘Die mevrouw Royaards is toch ook niet veel aan!’ En hoe zoude
u dit smaken als er dan niemand was die aan mijnheer... ernstig vroeg: ‘wat bedoelt
gij gij daarmede?’ Ernstig, nog veel ernstiger dan ik u dit zooeven aangaande jufvr.
Teunisz vraagde, want mevrouw, men spreekt
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tegen een man anders dan ik tot u gesproken heb. Een man moet weten wat hij zegt;
van u geloof ik dat gij zonder nagedachte(!) u zoo hebt uitgelaten. Want ik kan niet
gelooven dat eene dame die nog zoo kort geleden zelve meisje was, met opzet zoude
trachten eene andere hare eer te ontrooven. Niet waar, mevrouw, gij zult u voortaan
in acht nemen?
(Geen antwoord.)
Weet gij wel dat dit meisje regt op uwe achting heeft? Zij heeft getoond braaf te
zijn; ik verzeker u dat zij braaf is, en, mevrouw, van anderen die niet in hare
kommervolle omstandigheden verkeerd hebben, is dit nog de vraag. Weet gij wel
dat uwe fouten... (Hier keek zij mij aan. Haar man keek heel zuinig, maar ik stoorde
er mij niet aan.)...
...dat uwe fouten u veel zwaarder moeten aangerekend worden dan haar de haren.
Maar bovendien, stel eens dat er wat op haar te zeggen viel, stel eens dat zij schuld
had, is het wel edel, wel christelijk haar daarom zoo te veroordeelen?
(Hier zeide zij, geloof ik: Ik veroordeel haar immers niet, ik zeide maar dat men
zegt...)
O, houd op, mevrouw! dat: ‘men zegt’ is de ellendigste lafhartigste kwaadsprekerij.
Ik behoef om u uwe reputatie te ontnemen niets te doen dan bij uwen naam de
schouders optehalen en eenige ‘maar men zegt's’ over u uittespreken. Gij staat
daarvoor even goed bloot als zij, mevrouw, en ik wensch u hartelijk toe, als gij in
eene dergelijke positie komen mogt, dat uw gevoel u schadeloosstellen moge voor
de minachting der wereld, zooals bij haar het geval is, en dat er ook dan iemand moge
gevonden worden die moed en eerlijkheid genoeg heeft om eenen lasteraar - als het
eene dame is te antwoorden zoo als ik u heden doe, - en is het een man, op eene
andere wijs teregt te wijzen.
Gij zult vinden dat ik nog al vrij ongedwongen mijne meening zeide, vooral als
men nagaat dat het tegen eene dame was, die ik voor de eerste maal ontmoette. Zij
was beschaamd geloof ik, maar het was mij eene groote satisfactie dat niemand der
aanwezigen een woord sprak, en dat zelfs haar eigen man zich vergenoegde met mij
aantekijken. Ik ben geëindigd met hem en haar te doen beloven, dat zij nooit meer
iets ten nadeele van Cateau zeggen zouden. Maar of zij woord zullen houden is eene
andere
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zaak. De volgende week kreeg ik van Royaards eene invitatie om twee dagen daar
te komen, maar ik ben niet gegaan wijl ik geen tijd had.
11 December. Den geheelen dag heb ik er over getobt hoe mijne arme Cateau van
daag in de zon had gedwaald. Daar zij van Gedong Gede af, waar zij gisteren
aangekomen is, per draagstoel haar fortuin moest zoeken, en ziedaar, hedenavond is
Permentier van zijn uitgeleide geretourneerd. Ik ging dadelijk naar hem toe en vraagde
hem hoe het met jufvr. Teunisz was, waarop ik tot mijne groote blijdschap vernam
dat zij op Gedong Gede door den heer Dupui (die toevallig met zijne vrouw daar
was) te logeren is gevraagd, hetwelk zij naar ik hoor aangenomen had (zij moest
wel) zoodat zij nu heden of morgen naar Gintong (20 paal van hier) zal terugkeeren.
Hoe die invitatie in zijn werk gegaan is, en of het slechts voor eenige dagen of voor
langer wezen zal, is mij onbekend, maar ik ben nu maar blijde dat zij vooreerst weder
onder dak is. Als zij nu naar Batavia gaat zal zij waarschijnlijk ten minste kunnen
wachten tot er zich eene betere gelegenheid opdoet dan een draagstoel, en beter
geleide dan vier of zes domme bergjavanen. Ik heb nog heden avond aan een man
die derwaarts ging een briefje voor haar medegegeven; wat ik er in schreef weet ik
niet regt meer... ik schreef in haast.
12 December. Ja, lieve beste, ik ben onuitsprekelijk gelukkig met uwen brief van
den 6den. Mijne vrees was dus goddank niet gegrond. Geheel en al zijt gij dus nog
niet wel, mijne Eefje, maar ik ben nu toch weder wat in mijne nopjes, temeer daar
ook de brief van 26 teregt is gekomen. Begrijp eens als zulk een brief eens wegraakte
en door anderen gelezen werd! Ik geloof niet dat Indië ongezond is, maar men moet
strikt regel houden in alles. Ik zeg dit meer uit opmerking bij anderen dan bij mij
zelven, want ik kan zoo ongeregeld niet leven dat ik er ongesteld van word. Ten
minste tot nog toe. Alleen morele oorzaken maken mij spoedig onaangenaam. Ik ben
tegenwoordig vrij loom en traag; het is mij te veel moeite mij te kleeden, en was het
niet noodzakelijk dan kwam ik den ganschen dag de kamer niet uit. Het zal wel weer
beter worden als ik weer door personen omringd ben die mij aanstaan, en mijne
oogen op minder onbevallige voorwerpen rusten dan Poerwakarta mij aanbiedt,
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maar bovenal als mijne Eefje, mijne eigene lieve vrouw is. Dat zullen dagen zijn!
Inliggend briefje ontving ik vandaag van mijne beminde no 2. Ik zend het u expres
opdat gij daaruit juist zoudt kunnen zien van welken aard mijne betrekking op dat
meisje is, en tevens u te overtuigen dat mijn hart niet in gevaar is, daar gij wel kunt
nagaan dat ik onmogelijk verlieven kan op een meisje dat eene zoo knoeijige
keukenmeidshand schrijft. Ik houd evenwel veel van haar, al was het maar om het
vertrouwen waarmede zij mijne hulp inroept; waarin die gevraagde hulp bestaan zal,
weet ik niet; maar ik heb haar geschreven dat ik morgen middag op Gintong wezen
zal. Ik geloof dat dit mijn pligt is. Mij dunkt zij zal geld noodig hebben, ik heb het
haar reeds meermalen gevraagd, tot nog toe heeft zij altijd geweigerd; misschien is
nu de nood ten top gerezen. Ongelukkig treft het dat ik zelf geheel à sec ben door de
aan het gouvernement gedane betalingen. Ik zal echter trachten wat geld te krijgen,
want ik zoude mij dood ergeren, als een meisje zich tevergeefs op mijne ‘broederlijke
hulp’ beroepen had.
13 December. Ik heb het heel drok, en mij blijft niet genoeg tijd over om hier nog
zooveel bij te voegen als ik wel wenschte. Zend mij s.v.p. dat geëncadreerde briefje
terug. Ik heb haar tot nog toe al hare briefjes teruggegeven, schoon er nooit iets in
stond wat haar mijns inziens konde compromitteren. Ik ben het met mij zelven niet
regt eens of ik wel handel u zoo geheel en al bekend te maken met hetgeen er met
dat meisje voorvalt. Ik en wat mij wedervaart behoort u geheel en al toe, maar dat
meisje... Ik weet het niet regt. Hoe het zij, ik handel naar de inspraak van mijn gevoel.
Indien ik dwaal is het eene schoonere dwaling dan die welke het gevolg is van
verkeerde redeneringen.
Straks vertrek ik naar Gintong. Ik blijf daar morgen (Zondag) over, en kom
Maandag zoo vroeg mogelijk terug in de aangename verwachting dan eenen brief
van mijne Everdine te krijgen.
Vaarwel mijne lieve, ik kus u hartelijk. God zegene u allen, en u vooral voor uwen
Eduard.
Woensdag meer, ik zal u mijne reis naar Gintong trouw mededeelen.
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[15 december 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 15 december 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 322; Brieven WB I, blz. 209) De
nieuw-aangekomen Gouverneur-Generaal was Minister Rochussen.
Poerwakarta 15 Dec. 1845.
Hartelijk beminde Everdine. Eigenlijk had ik grooten lust om uwen brief van 7-11
Dec. heel uitvoerig te beantwoorden, maar dan mogt welligt mijne Gintongsche reis
er bij inschieten, en dat mag niet, dus wil ik daarmede maar dadelijk beginnen.
Gij weet wat mij derwaarts dreef. Zaturdag twee ure ging ik te paard op weg.
Terstond overviel mij een hevige stortregen die mij koud en nat maakte, en den weg
zeer slecht. Mijn paard was ook niet van het beste allooi, zoodat ik al hotsende en
schokkende juist in de gelegenheid was om na te denken over het inconvenient om
pupillen en protégées op 20 paal afstand te hebben. Ik heb in mijne eenzaamheid
gelagchen. Dat heb je nu van je Donquichoterie dacht ik. Onwillekeurig keek ik om
naar mijn jongen die de Sancho van de historie was, en waarlijk ik schaterde het uit
zoo had de snaak zich beijverd om zijn origineel den schildknaap natebootsen.
Sancho's ezel kan een prachtig dier geweest zijn vergeleken bij den ellendigen knol
die hij bereed. De regen gaf hem het voorkomen eener poule mouillée. Daarbij had
hij een sabel op zijde, één spoor aan, en een strooien matrozenhoed op met
paauweveeren. Het was eene wonderlijke expeditie, en ik zoude het heele krawangsche
archief er voor geven om de gedachten te weten van iemand die ons gezien had. Op
toeschouwers was echter weinig kans. De buitendien niet zeer drokke krawangsche
wegen (als ik wegen zeg meen ik modderbanen) waren nu geheel verlaten, zelfs geen
kampongshond nam de moeite ons door zijn gillen en huilen de vereerende
verzekering te geven dat hij ons gezien had. Alles vlugtte voor den regen en het
onweder. Ik had f 1100 gouvernementsgeld aan bankpapier bij mij, dat voor den
controleur op Gintong bestemd was; uit vrees dat dit door den regen onbruikbaar
worden zoude, ging ik in een warong die vol schuilende koelies was. Ik liet mijn
schat in bladen wikkelen, en rookte daar met moeite eene sigaar die rijkelijk zijn
aandeel aan de bui had ingezogen.
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De regen hield niet op, en daar de lucht geene beterschap beloofde ging ik maar weer
op reis; eerst had ik nog een gesprek met een mandoor in het huisje waar ik schuilde.
Hij vraagde mij met de gewone vrijpostigheid van een inlander dien men door een
weinig familiariteit à son aise gebragt heeft: ‘waarom ik toch door zulk een weer op
weg was?’ En eilieve, wat moest ik den man antwoorden? Al was het geen inlander
geweest, dan nog zou ik moeite gehad hebben het iemand aan het verstand te brengen
hoe ik op reis was om een meisje op te zoeken dat mij volstrekt niet regardeerde. Ik
vertrouw echter dat mijne lieve Everdine het wel begrijpen zal. Ik kwam op Gintong
eerst vrij laat aan, want ik had maar zeer langzaam kunnen rijden om den slechten
weg. Cateau was blijde dat ik kwam, maar zij was meisje genoeg om in presentie
van anderen te zeggen: ‘Nu, 't is wat moois, wie komt er nu door zulk een weer!’
Mevrouw Dupui, een meisje in Krawang geboren en opgevoed en geheel indisch
van karakter, dat heet koppig en dom, sprak ter nauwernood tegen mij. Dupui gaf
mij daar den volgenden morgen opheldering van. Zij had gehoord dat haar man die
sinds lang met Permentier gebrouilleerd was, zich met denzelven had verzoend, en
dat ik daar de hand in had gehad, hetgeen niet zoo was want ik moei mij niet met die
ellendige geschillen. Zij was daarover zoo verstoord, dat zij direct lomp tegen mij
was, en ware het niet om Cateau geweest, ik was terstond weggegaan. Ik liet mij
alles maar aanleunen en bleef zoo vriendelijk mogelijk was. Dupui was er mede
verlegen. Ik sliep op eene bank. Den volgenden morgen sprak ik Cateau een oogenblik
alleen. Ik vraagde haar waarmede ik helpen konde. Zij had eenige kleine
moeijelijkheden die ik voor haar beloofde uit den weg te ruimen. Ook had zij geld
noodig. Ik bespaarde haar het moeijelijke om daarom te vragen en begon daar zelf
van. Ik had er op gerekend en gaf wat ik had. Evenzeer als ik het mooi in haar vind
dat zij vroeger zoolang als het eenigzins konde, alle hulp afwees, evenzoo vond ik
het nu aangenaam dat zij op mij vertrouwde. Maar verbeeld u die positie eens, stel
u eens in hare plaats; is het niet verschrikkelijk aan een jongmensch hulp te moeten
vragen? 's Avonds op mijne bank liggende was ik genoodzaakt een zeer onaangenaam
discours aan te hooren tusschen Dupui en zijne
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vrouw, alweder over dat verzoenen met P. Ik wilde voor den dag weg om niet te laat
te huis te komen, tegen vier uur stond ik op; ik had Cateau beloofd dat ik haar goeden
morgen zeggen zoude. Ik kleedde mij en klopte aan haar deur. Zij stond op en deed
mij open. Ik heb haar gekust en ging weg zonder iemand anders te ontmoeten. Het
is een wonderlijk koel meisje. Ik was eenigzins aangedaan, omdat ik haar nu vooreerst
zoo aan haar lot moest overlaten, maar ik geloof niet dat zij er om gaf. Ik geloof niet
dat er grooter contrast met u wezen kan. Zij blijft bij Dupui tot kerstdag, dan is er
eene geschikte gelegenheid voor haar om naar Batavia te gaan. Ik zal haar daar
opzoeken, en wat ik naderhand van haar hoor zal ik u trouw vertellen. Na de
vervelende 20 paal wederom te hebben afgereden, vond ik te huis komende een
heerlijken brief van mijne Everdine.
Ik heb er nog eens goed over nagedacht om op den laatsten bij u te zijn. Ik geloof
dat het zal kunnen. Eerst dacht ik dat de delicatesse vorderde niet van hier te gaan
voor mijn tijd geheel om is, doch bij nader inzien behoeft dit niet. Wel beschouwd
moest ik eigenlijk van hier naar Batavia om den Gouv. Gen. te spreken. Heb ik u
reeds gezegd dat Z.E. aan den Helder mijn broeder gesproken heeft? Natuurlijk over
mij. Ik houd anders niet van dergelijke aanbevelingen. Ik wil liever geholpen worden
omdat ik daarop aanspraak heb, dan omdat mijn broeder toevallig met den G.G. in
aanraking geweest is.

[17-20 december 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 17-20 december 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 322; Brieven WB I, blz. 212) C.V.:
Caroline Versteegh.
Poerwakarta 17 December 1845.
Nu ga ik aan het meer uitvoerig beantwoorden van uwen brief van 7-11 December,
lieve Everdine. Er staat veel belangrijks in.
‘Ik ben bezorgd dat gij gelukkiger hadt kunnen zijn; geloof nooit dat hier eenig
jaloersch gevoel bijkomt, - ik zoude haar (C.V.) gaarne willen ontmoeten, en ik zoude
haar lief kunnen hebben omdat gij haar zoo bemind hebt.’ Deze uitdrukkingen zijn
uwer waardig, ik wist het wel dat gij boven kleingeestige
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jalouzie verheven waart, maar lieve, uwe zorg dat ik gelukkiger zoude kunnen geweest
zijn deel ik niet met u. Het is waar dat ik haar gloeijend lief had, er zijn geene woorden
voor om het uit te drukken. Ik moet mij er eigenlijk over schamen, want het was
geene liefde meer, maar door overdrijving zotternij geworden. Ik weet niet of ik haar
liever had dan u, maar ik beminde haar anders. En dit was natuurlijk, want ik was
5-6 jaar jonger. Dat ik u heel innig liefheb is waar, moet men nu echter mijne liefde
van nu, minder schatten dan die van vroeger, omdat tegenwoordig het verstand met
mijne genegenheid hand aan hand gaat? Als ik nadenk, geloof ik dat ik met Caroline
niet gelukkig zoude geweest zijn. Ik schreef het u reeds vroeger dat zij mij in mijne
jeugdige overspanning als eene heilige voorkwam, de minste fout, de geringste
zwakheid in haar zoude mij stootend geweest zijn. Ik had haar als een ideaal lief, en
idealen zijn er niet. Nu zie ik in hoe groot mijne teleurstelling zoude geweest zijn,
als ik dat vermeend ideaal van naderbij beschouwd had. U houd ik niet voor eene
heilige, maar voor een braaf zedig godsdienstig lief meisje, als zoodanig bemin ik
mijne Everdine, en die meening zal niet teleurgesteld worden. Daarbij komt nog iets;
ik geloof niet dat Caroline mij lief had. Wel dat zij mij boven eenige anderen voortrok,
maar hare liefde was niet in overeenstemming 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 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. Als zij de mijne geworden ware, zoude er eene hinderlijke
onevenredigheid in onze gemoederen hebben plaats gevonden. Ik zoude mij over
hare (ware of vermeende) koelheid bedroefd, en zij zich over mijne overdrevene
genegenheid verwonderd betoond hebben. Beiden hadden wij elkander nooit begrepen.
Die twee redenen dus: teleurstelling van overspannen verwachting, en uiteenlooping
van onze karakters, bestaan bij ons niet, mijne lieve beste Everdine. Wij hebben
elkander beide op dezelfde wijze lief. Ik zal mij over uwe koelheid niet beklagen,
en
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gij zult als ik hartelijk ben, niet zeggen: ‘ik begrijp u niet!’ Gelooft gij nu nog dat ik
gelukkiger had kunnen worden? Neen, lieve beste waarlijk niet. Zet uwe lieve
bezorgdheid dienaangaande ter zijde, het voegt mij veeleer bezorgd te zijn of ik het
geluk zal weten te verdienen dat gij mij schenken zult. Ik zal altijd met innige
genegenheid aan Caroline Versteegh denken, maar nooit zal het mij berouwen dat
de omstandigheden mij geleid hebben op het punt waar ik nu sta, want gelukkiger
dan met u had ik nimmer kunnen worden. Hoe meer ik onder hare koelheid geleden
heb, hoe meer ik uwe hartelijkheid op prijs stel, en ik gevoel ten volle dat ik u boven
alles beminnen moet om het heerlijk vertrouwen waarmede gij uw lot in mijne handen
stelt. Elke keer als ik een brief van u ontvang, merk ik het opnieuw op hoe juist wij
bij elkander passen; tot in kleinigheden hebben wij overeenkomst, maar vooral in de
hoofdzaak, de wijze namelijk hoe men lief heeft. Voor geen ander waart gij zoo
geschikt geweest als voor mij, en ook geen ander meisje zoude mij zooveel
hartelijkheid geven waarop ik toch zo gesteld ben, en waaraan mijn hart waarlijk
behoefte heeft.
Hoe dikwijls zoude ik mij ook na het ontwaken uit de eerste bedwelming der liefde
geërgerd hebben over Caroline's roomsche denkbeelden. Nu de zaak zoo afgeloopen
is ben ik daartoe niet in de gelegenheid geweest, want toen was ik eigenlijk niet bij
mijn verstand. Ik vond alles mooi wat zij dacht, zeide of deed. Waarlijk ik huichelde
niet toen ik roomsch werd, ik meende op dat oogenblik werkelijk dat hare godsdienst
de schoonste was. Maar hoe zoude het later gegaan zijn, als ik van die ijling tot
bedaren gekomen was? Zoude ik mij niet ongelukkig gevoeld hebben aan de zijde
eener vrouw wier ziel zoo geheel aan de band lag eener denkbeeldige godskerk?
Eene vrouw die mij misschien minder zoude achten, en zeker minder vertrouwen
dan haren biechtvader? Ik ben zeer liberaal op het punt van godsvereering (let wel
dat ik niet zeg godsdienst) ik ben niet tegen het roomsche voor zooverre er ook in
die gezindheid geleerd wordt dat men God moet liefhebben bovenal en onzen naaste
als ons zelven. Ik vind integendeel veel schoons in de roomsche kerk en word zelfs
verdrietig als ik dezelve door vele protestanten zoo geheel als ongerijmd hoor
verwerpen. Die afkeer is even
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roomsch, als de vinnigste middeleeuwsche roomschheid zelve, en spruit meestal uit
onkunde voort. Maar ik heb evenzeer een tegenzin in die verbastering welke het
catholicisme ondergaan heeft, die vervelende laffe bijvoegsels uit de kloostertijden,
dat geheel afhankelijk maken van eigen meening van het oordeel der kerk, zegge
van eenige domme, dikwijls slechte, priesters. Gevoelt gij wel lieve beste Everdine,
hoe dikwijls het mij zoude bedroefd hebben, als ik eene vrouw, die ik zóó lief had
zoo geheel aan die slavernij van den geest onderworpen gezien had. Wat had ik
moeten doen? Had ik haar in die domme vooroordeelen moeten laten voortleven, en
op die wijze mij moeten onthouden ooit met haar over iets ernstigs te spreken? Dan
waren onze harten elkander altijd vreemd gebleven, en waar is in dat geval het
huwelijksgeluk? Of had ik getracht hare denkbeelden opteklaren en van den duisteren
bijgeloovigen sluier te ontdoen, dan had ik moeten beginnen met hare dierbaarste
overtuiging aantetasten, zonder dat ik de verzekering had dat ik haar daarvoor
gezondere begrippen in de plaats zoude geschonken hebben. Daarbij liep ik gevaar
dat zij mijne bedoelingen miskennen zoude, en mij voor een proselietenmaker aanzien.
Het vertrouwen ware dan geheel geweken, en in plaats van mij liefde toetedragen
zoude zij gelooven dat zij, Gode meer gehoorzaamheid verschuldigd zijnde dan den
menschen, zich voor mij moest wachten, en in stede van een vriend zoude zij in mij
vol argwaan een verleider meenen te zien. Hoe geheel anders is dit tusschen ons,
lieve Everdine. Ik kan mij niet voorstellen dat er tusschen onze harten ooit eene
verwijdering komen kan. Mijne liefde voor u is niet van dien aard dat dezelve voor
verflaauwing vatbaar is, zooals met overspannen hartstogt het geval wezen moet.
Wel ben ik nu en dan wat te ongeduldig naar mijn zin, te vurig, en ik zoude mij
daarover beklagen wanneer ik dat ongeduld niet aan onze tegenwoordige scheiding
meende te moeten toeschrijven. Beklagen? vraagt ge. Ja lieve, want ik heb er reden
toe bevreesd te zijn voor alle overspanningen. Het ligt wel in mijnen aard en in den
uwen ook om te overdrijven, en daarom leg ik er mij op toe om bedaard, duurzaam
lief te hebben. Men zoude kunnen tegenwerpen dat de overdrijving mijner
genegenheid voor mijn eerste meisje toch redelijk lang geduurd
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heeft, en dat dezelve in zekeren zin nog voortduurt, maar ik antwoord daarop dat het
te betwijfelen is of mijne liefde voor haar zoo bestendig zoude geweest zijn als ik
haar niet verloren had, en als dezelve niet aanhoudend door tegenspoed was
aangevuurd geworden.
Gij houdt het niet voor mijnen pligt u alles medetedeelen? Ik ben op dat punt in
een grooten tweestrijd. Ik vond in een werk dat ik tegenwoordig lees en waarin over
het huwelijk gesproken wordt, de oorzaken opgegeven van vele ongelukkige
vereenigingen. Daarin komt onder anderen het volgende voor: ‘Vele minnaars, man
geworden zijnde, nemen niet eens de moeite hunne gebreken te verbergen.’ Deze
periode deed mij lang nadenken. Moeite nemen om iets te verbergen, dacht ik, is
toch altijd eene soort van geveinsdheid. Kan er eene dusdanige ondeugd noodig
wezen tot bevestiging van huwelijksgeluk? Ik begrijp dat men zijne gebreken moet
trachten te keer te gaan, maar eene bedekking dat vatte ik niet terstond. Ik had echter
te veel achting voor de verstandige deugdzame 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. Als ik iets verkoop dat defect is vordert de
eerlijkheid dat ik, voor gij het koopt, het ontbrekende aantoon, maar als gij het eens
gekocht hebt, mag en moet ik de gebreken in uw eigen belang, zooveel mogelijk
trachten te bedekken. Wanneer men dit nu toepast op het huwelijk zoude men vóór
het aangaan daarvan de gebreken moeten toonen en later, als de waren geleverd zijn
zoude het pligt wezen zich zoo goed mogelijk voor te doen. Als die redenering
doorgaat zoude ik na het huwelijk mijne fouten mogen bedekken, maar voor dien
tijd zoude ik moeten zeggen: dit en dat ontbreekt er aan mij. Waarom echter
waarschuwt men den kooper? Opdat hij wete wat hij koopt. Nu komt het er echter
op aan te weten wat hier in de vergelijking voor en wat na de koop heet. Eigenlijk
lieve Everdine, geloof ik dat gij mij met al mijne fouten reeds gekocht hebt. Als ik
uw lief hart wel ken, zoudt gij mij om geene reden hoegenaamd terugstoten, ik zelf
schreef het u dikwijls: ik beschouw u als mijne vrouw, er is geene scheiding, geen
verwijdering mogelijk. Wat zoude het dus helpen of ik, nu het toch
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reeds te laat is, u op de gebreken opmerkzaam maak? Maar wanneer had ik het dan
moeten doen? Voor ik u op Bolang den eersten kus gaf? Dat kon toch ook niet, want
toen hadt gij kunnen vragen: Wat gaat mij dit aan? En later toen het u begon te
regarderen was het te laat want gij hadt in uwe lieve overijling (die ik zeer afkeur,
en waarvoor ik u toch zoo innig liefheb, begrijpt gij dit?) mij reeds aangenomen. Gij
ziet dat ik in een doolhof van gissingen ben. Ik verzeker u opregt dat ik naar waarheid
zoek. Dit staat vast, als ik zwijg is het geene geveinsdheid, geen gebrek aan
vertrouwen, en als ik spreek is het niet uit geringschatting uwer opinie omtrent mij.
Het kan wezen dat ik het mis heb, maar ik blijf nog altijd van gevoelen dat eene
volkomene opregtheid hoogst wenschelijk is. ‘Le ton fait la musique.’ Het zal toch
wel een groot onderscheid maken of men zich de moeite niet geeft zijne gebreken
te bedekken, dan of men die gebreken voorbedachtelijk aan het licht brengt uit de
overtuiging dat men eene heilige verbindtenis heeft aangegaan, waarbij ieder het
volmaaktste regt op den ander heeft, en dat dit regt zich niet alleen tot het uitwendige
bepaalt, maar alles omvat wat wij ooit deden of dachten. Dat gij van uwen kant de
verplichting die er op mij rust opheft, is heel lief van u, schoon ik niet geloof dat het
u aangenaam wezen zoude als ik nu kortaf zeide: ‘welnu, dan zal ik zwijgen!’ Ook
zoude ik mij niet gerust gevoelen als ik u niet geheel en al in mijn hart had laten
lezen. Stel u eens in mijne plaats, lieve engel, verbeeld u eens dat gij confessies te
doen hadt, zoudt gij niet liever alles vertellen dan iets voor mij achterhouden? Zou
het u niet een gevoel geven alsof gij een bedrog pleegdet? Ik geloof zeker dat als gij
u verkeerdheden te verwijten hadt, gij dezelve aan mij zoudt mededeelen.
Tusschenbeide zoude ik bijna wenschen dat gij minder rein waart opdat de rekening
meer effen zoude zijn. Ik herinner mij daar een gezegde van iemand met wien ik als
kind omging, toen er over idealen werd gesproken. ‘Ik verlang niet naar een ideaal,
zeide hij, ik zoude er te veel bij afvallen.’ Dat was een verstandig gezegde. Ik
beschouw u niet, als een ideaal (die idees heeft men niet meer als men te wijs
geworden is) maar toch gevoel ik hoe ik bij u afvallen zal. Vraagt gij mij nu echter
of ik u een man zoude toewenschen die minder wijs was, dan zoude ik om een
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antwoord verlegen staan. Iemand die huwt moet zoogenaamd jong geweest zijn, of
hij staat naderhand met de handen verkeerd als hij zoons heeft optevoeden.
Onbekendheid met de wereld bij ouders, strekt meestal ten verderve van de kinderen.
De vader moet bij ondervinding weten wat er in het gemoed van zijn zoon omgaat,
hij moet weten waarvoor hij zich te wachten heeft, opdat hij behoorlijk zal kunnen
waarschuwen, hij moet weten hoe ligt men valt, en tevens dat niet elke val dadelijk
een geheel verderf na zich sleept; hij moet zelf gestruikeld zijn om aan zijn kinderen
te toonen hoe men zich oprigt. Dat heeft veel van eene apologie der zonde, zult gij
zeggen. Neen, lieve beste, dat bedoel ik er volstrekt niet mede. De zonde is, van
welken kant ook beschouwd afschuwelijk, maar als de zonde dan toch bestaat, geloof
ik dat men goed doet partij te trekken van de ondervinding om voor den vervolge
zichzelve staande te houden, en er anderen voor te waarschuwen.
Gij zult mij niet verstooten niet waar, mijne innig geliefde Everdine, omdat ik niet
altijd zoo geweest ben als ik thans wensch te zijn? Zij die zich zelven het minste te
verwijten hebben zijn gewoonlijk het meeste geneigd om aan anderen hunne
misstappen te vergeven. Onschuld en vergevingsgezindheid gaan gewoonlijk te
zamen. Dezelfde God die geheel heilig, onbevlekt is, vergeeft! Daarom ben ik er zoo
gerust op dat gij mij ook na mijne bekentenissen uwe liefde niet onthouden zult. En
het is mij eene behoefte te biechten. Laat dat Roomsche woord u niet hinderen.
Jacobus zegt: belijdt elkanderen uwe overtredingen. Hij zegt niet: belijdt ze aan een
priester, aan deze of die persoon, maar ‘aan elkander’ dat is de zoon aan den vader,
de broeder aan den broeder, de vriend aan den vriend, ieder aan zijnen naaste. En
wie is mijne naaste? Zijt gij dat niet mijne Everdine, mijne bruid, mijne vrouw? Gij
immers, met wie ik als God het wil, het leven zal doorgaan, elkander troostende en
steunende tot het laatste toe, tot den dood, en later...
Hiermede wil ik van avond eindigen, lieve beste Eefje. Gij ziet nu wel dat ik reden
heb om u alles medetedeelen, en ik zal het doen. De tijd zal waarschijnlijk niet toelaten
dat ik dit plan volbreng gedurende onze tegenwoordige correspondentie, want binnen
kort hoop ik u te zien. Nu wensch ik u een goeden nacht,
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mijne engel. Ik denk den geheelen tijd aan u, ik heb u hoe langer hoe meer lief schijnt
het, en toch dacht ik vroeger dat ik u niet meer dan toen beminnen kon.
20 December. Gister ben ik tot mijn spijt opgehouden en heden is het postdag. Gij
zult het wel voor lief nemen dat ik dus haastig eindig. Uwen brief van den 13den
hoop ik vanavond te beantwoorden. Bouw er niet vast op dat ik kom, maar vertrouw
dat ik doen zal wat ik kan. In mijn volgenden zal ik het u bepaald zeggen. Schrijf
mij niet meer als gij dezen ontvangen hebt, anders mogt de brief als ik reeds
vertrokken was aan het zwerven komen. God zegene u lieve beste Everdine, ik heb
u heel innig lief, reken daar vast op mijn beste.
Uw Eduard.

[19 december 1845
Rekest van Dekker aan de G.-G.]
* 19 december 1845
Rekest van Dekker aan de Gouverneur-Generaal. Tekst niet bekend. (Vermeld in
rekest van 2 februari 1846.)

[22-24 december 1845
Brief van Dekker aan Tine]
* 22-24 december 1845
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven I, blz. 339; Brieven I, blz. 220)
Poerwakarta 22 December 1845.
Ik hoop zeer kort na de ontvangst dezes bij u te wezen, mijne innig beminde
Everdine. Ik heb iets onderhanden dat voor het einde des jaars af moet wezen, en dit
zal gereed zijn, maar eerst als ik het inlever wil ik bepaald vragen: kan ik nu weggaan.
Het is dus bijna zeker dat ik op den 31sten kom. Maar als gij den 31sten slapen gaat
zonder mij gezien te hebben, denk dan: toch is hij op reis, en niet heel ver meer. Ik
had het u zoo gaarne bepaald zeker gezegd, maar dit durf ik niet.
De ziekte op Parakan Salak maakt mij waarlijk ongerust, vooral de onverwachte
ongesteldheid van Henriette heeft mij getroffen, en het denkbeeld dat gij ook voor
zulk eene spoedige verandering bloot staat doet mij huiveren. Het is mij alsof het
mij minder zoude treffen indien gij ongesteld waart als ik slechts bij u was, en het
komt mij onmogelijk voor dat eenige ziekte tegen mijne liefde zoude bestand wezen.
Ik weet wel deze meening is ijdel, hoe menig geliefd persoon wordt weggerukt uit
het mid-
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den van de naauwste betrekkingen, de dood vraagt er niet naar of het de nablijvenden
wee doet, maar toch ik gevoel het zoo dat mijne Eefje niet sterven zoude als ik u bad
bij mij te blijven. En mijn arme broeder? Ik zelf kan u niet meer beminnen dan hij
zijne vrouw bemint, en toch... het is verschrikkelijk!
Ik heb geene latere brieven uit Holland, maar ik zie het ergste te gemoet. Hare
ziekte is voor geene genezing vatbaar. Met hoop op herstel vlei ik mij niet, alleen
dit wensch ik dat Jan haar nog wederziet. Mogt haar kort leven slechts zoolang gerekt
worden. Naar een portret dat ik van haar gezien heb moet zij zeer schoon zijn. Zij is
geloof ik pas 24 jaar. Uit eenige weinige regelen die ik van haar ontvangen heb kan
ik opmaken dat zij veel gevoel heeft, zij schreef zeer hartelijk en schijnt eene goede
opvoeding genoten te hebben. Die ten Kate van wien wij soms zulke schoone verzen
lezen had haar vroeger het hof gemaakt, en is, schoon het tot geen engagement
gekomen is, altijd haar vriend gebleven. Mijne ouders waren sterk tegen dit huwelijk,
dewijl de tering eene ziekte in haar familie scheen te zijn, daar reeds twee harer
zusters daaraan gestorven waren, doch Jan wilde niet opgeven. Toen zij trouwden
had zich de kwaal reeds geopenbaard. Hij wist dat zijn geluk van korten duur zoude
wezen, en zij zelve heeft het hem voorgehouden dat zij spoedig sterven zoude. Velen
zullen het afkeuren dat zij in die omstandigheden toch tot een huwelijk overgingen.
Ik ben het daaromtrent met mij zelven niet eens. Zij hebben elkander voor den korten
tijd dat het hun vergund was te zamen te zijn zeer gelukkig gemaakt, en ik weet zeker
dat het hun niet berouwd heeft. Als ik bij u ben zal ik u eenige passages voorlezen,
die hij op zijne laatste reize aan haar geschreven heeft, die waarlijk aandoenlijk zijn.
Het briefje van Sophie was mij hoogst welkom. Uit haar schrijven is zeer veel
goeds optemaken. Dit alleen prouveert reeds voor haar dat zij niet boos geworden is
dat ik een beetje cavalierement aan haar geschreven heb. Ik zeide u onlangs dat ik
bij het schrijven van mijn briefje bij elken regel gedacht had. Het woord koppigheid
dat daarin voorkwam schreef ik niet omdat ik juist zoo verzekerd was dat zij koppig
was. Indien ik dit gemeend had, hadde ik toch een beleefder woord gekozen om
hetzelfde uittedrukken. Ik wilde echter juist dat woord gebruiken
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om de proef te nemen of zij kracht genoeg hebben zoude eene onaangename waarheid,
indien dezelve met hartelijkheid gezegd werd, aan te hooren, en tot mijne groote
vreugde heb ik gezien dat zij die proef heel lief heeft doorgestaan. Ik ben waarlijk
van plan mij heel veel met haar te occuperen, en ik beloof mij van zachtmoedigheid
den besten uitslag, temeer daar ik nu, na het lezen van haar briefje, waarin zij trouwens
zichzelven niet spaart, mij overtuigd houde dat haar onregt geschied is, althans voor
een groot gedeelte.
In een uwer laatste brieven komt eene passage voor over die hoofdpersoon uit de
Mystères, Rodolphe. Gij zegt dat ik u toeschijn eenige overeenkomst met hem te
hebben, gij roemt het edele in mijn karakter; ik zoude volgens u ook zóó of zóó
handelen. Het is waar, lieve, dat ik eenig goeds in mijn karakter heb, maar beste
Everdine het is voor ons geluk noodig dat gij niet al te goed over mij denkt, want
dan zoude ik de proef bij nadere beschouwing niet kunnen doorstaan. De heer van
der Hucht zeide mij toen ik op P.S. was zoo nadrukkelijk dat er tot een gelukkig
huwelijk zoo veel vereischt werd, en ik geloof dat een voornaam gedeelte dier
vereischten daarin bestaat dat men geene te hooge gedachten van het beminde
voorwerp koestert. Er zijn weinig menschen die als men in zeer naauw contact met
hen komt niet afvallen. Napoleon die de geheele wereld groot toescheen, had in den
intiemen huisselijken kring kleingeestige gebreken die men in vele personen die
overigens verre beneden hem stonden niet zoude gevonden hebben. Intiemer verkeer
dan tusschen echtgenooten bestaat er niet, nergens is dus ook de gelegenheid tot
opmerking van stuitende kleine gebreken menigvuldiger. Zoowel physieke als morele
gebreken, die vroeger door het prisme der liefde bezien, geheel weg vielen, komen
dan van uur tot uur meer voor den dag, en maken een zeer prosaisch contrast met de
lieve schoone heilige, maar als ik het zeggen mag onverstandige droomen van vroeger.
Haal u eens een rein beeld uit eenigen roman voor den geest, Duvallan bijvoorbeeld,
stel u voor dat hij bestond, en dat hij u liefhad en gij hem insgelijks bemindet, stel
dan dat alles wat gij van hem hebt gelezen, letterlijk waar was, dan nog zoude ik als
vriend moeten waarschuwen: dat gij u zoudt teleurgesteld vinden als gij dacht
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dat uw geliefde, altijd dezelfde Duvallan wezen zoude. De edelste mensch heeft
onedele oogenblikken. Hoeveel te meer zoude eene zoodanige teleurstelling het geval
zijn omtrent iemand die ook bij eene minder naauwkeurige opmerking zoover beneden
het ideaal staat uit eenen roman. Men roemt een boek waarin de schrijver zijne helden
hun karakter goed laat volhouden, en men denkt er niet aan dat dit zeer onnatuurlijk
is, want in de werkelijke wereld houdt niemand zijn karakter vol. Gij kent die regels
van Andrieux waarmede hij zijne vertelling aangaande den molenaar van Sanssouci
begint: l'homme est dans ses écarts un étrange problème etc. Zie, ik wil geheel opregt
zijn, op risico van verwaand te schijnen: ik heb iets edels in mijn karakter, ik heb
gevoelens die u moeten bevallen, en ongelukkig zoude het wezen als dit edele wat
u inneemt geheel ontbrak; neen, lieve, er is iets van aan, maar wat ik u bidden mag,
wacht u voor overdrijving. Gij hebt mij lief, en gij bemint niet ten halve. Laat die
liefde zich meer openbaren in het vergeven van gebreken, dan in het opsporen van
goede hoedanigheden. Gij zeidet dat gij uw oordeel beneden het mijne steldet, ik
verzocht u dat niet te doen, doch moet het zijn, laat het dan in deze zaak alleen het
geval wezen, en geloof mij als ik u zeg dat ik vele gebreken heb. (ik heb opgemerkt
dat ieder veel beter toestemt dat hij fouten heeft, dan wanneer men hem speciaal op
deze of gene fout wijst. Als ik tot een meisje zeg: ‘gij zijt niet volmaakt schoon, want
er zijn geene volmaakte schoonheden’ dan zal zij het niet kwalijk nemen, maar als
ik zeg: gij zijt niet volmaakt schoon, want uwe oogen zijn grijs, of uw neus te groot,
of uwe taille is te dik, etc. dan heb ik veel kans dat zij mij een lomperd noemt die
niet weet te leven. Zoo ook in het zedelijke. Niemand maakt aanspraak op
volmaaktheid, maar toch wil men er niet op gewezen worden op welk punt die
volmaaktheid hapert.) Deze gansche parenthese is om u aan te toonen dat het mijne
eigenliefde veel minder kost te zeggen: ik heb vele gebreken, dan: ik heb dit of dat
gebrek. Toch heb ik u nu en dan sommige mijner gebreken met den vinger aangetoond,
maar telkens verleidde uwe liefde u om de opregtheid waarmede ik die gebreken
erkende in de schaal uwer beoordeeling te leggen, en ik kreeg ten antwoord: foei,
gij moogt u niet zoo zwart afschilderen. Uit
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mijnen laatsten brief zult gij gezien hebben dat ik toch van plan ben u alles
medetedeelen wat ik ooit deed. Daar zal veel in voorkomen wat direct ondeugend
is, en Eefje als ik u wel ken zult gij mij alles vergeven en er mij niet minder om
liefhebben. Maar weet gij wel dat de liefde veel makkelijker misdaden vergeeft dan
kleine dagelijks wederkeerende gebreken? Om een voorbeeld aan te halen dat wel
wat ver getrokken is, maar toch mijne bedoeling duidelijk maken zal: een meisje
bemint iemand die zeer driftig is (oploopend, meen ik) en die in eene vlaag van
woede eens iemand vermoord heeft. Dit heeft zij hem vergeven. Zij huwen; en nu
hoort ze hoe hij dagelijks (ook in oploopendheid) hevig uitvaart jegens zijne
bedienden. Dan zal de liefde wijken. Liefde is bestand tegen schokken, maar niet
tegen ondermijning, en zeker is het dat het de liefde minder krenkt ééne hoofdzaak
dan honderd kleinigheden te vergeven te hebben. Voor die kleinigheden in het
dagelijksch leven wilde ik u waarschuwen, lieve beste Everdine; daarom zeide ik:
ik wenschte dat gij mij een weinig minder liefhadt; maar ik zeide het verkeerd. Neen,
lieve, bewaar uwe liefde geheel en al voor mij, maar laat dezelve niet gegrond zijn
op denkbeeldige volkomenheden; heb mij lief met de kleine fouten die u onmisbaar
in het oog moeten vallen, en bewaar de sterkte van uw hart om ook dat in mij te
vergeven wat niet met uwe wenschen overeenkomt.
Wat zeg je van die preek, Eefje?
23 December. Ik heb heden morgen een briefje van Cateau gekregen. Zij vraagt
mij naar eene en andere kleinigheid die ik voor haar bezorgen moet, als schoenen,
waschgoed etc. Ik heb hare commissiën verrigt en haar een briefje geschreven waarin
het volgende voorkomt.
‘Ik heb dezer dagen weder heerlijke brieven van mijn meisje gekregen, gij kunt
niet begrijpen hoe het een jongmensch voor een meisje inneemt als zij goed schrijft
en zoo alle onderwerpen weet te behandelen. Maar, zult gij vragen, waarom zegt gij
mij dat? Luister, lieve Cateau, ik ben overtuigd dat gij mijne bedoelingen niet
miskennen zult, ik mag dus wel een beetje vrij tegen u spreken. Is het niet jammer
dat er in uwe jeugd van u zoo weinig werk is gemaakt? Er zijn vele meisjes die minder
innerlijke
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waarde hebben dan gij, doch die hooger op prijs zullen gesteld worden omdat zij
fijner spreken en schrijven, zonder misschien fijner te denken. Zeg niet dat dit nergens
toe dient, dat het overbodig is, gij zult mij toch wel toestemmen dat uwe
tegenwoordige positie gunstiger wezen zoude als er in uw jeugd wat meer werk van
u gemaakt was. Ik meen het zoo goed met u; en geloof dat gij genoeg van mij houdt
om van mij zulke gezegden aantenemen. Als ik u later op Batavia terug zie zoude ik
gaarne over een en ander met u spreken, of liever wil ik u schrijven, daar ik wat jong
ben om mondeling vermaningen uittedeelen aan eene knappe lieve meid zooals gij
in weerwil uwer eenigzins genegligeerde opvoeding zijt. Met het goed begrip dat gij
hebt is er nog veel te herstellen. Gij leest gaarne. Tracht smaak in zulke boeken te
krijgen die niet louter voor tijdkorting geschreven zijn. Ook moet gij u wat op
schrijven toeleggen, ik bedoel zoowel de stijl als het schrift; gij weet nu dat daarop
zoo gelet wordt. Antwoord of gij dit goed van mij opneemt. Ik zeide het niet om u
te grieven, maar uit bestwil, dat gevoelt ge immers wel?’ etc.
Hoe vindt mijne Everdine die vermaning? Pedant niet waar? Ik meen het waarachtig
goed, maar er komt altijd weer een beetje bij van den hoogmoedsduivel die ons
influistert: c'est moi qui aurai fait cela! Soit... als het maar een goed effect doet. Ik
ben tegenwoordig verschrikkelijk aan het corresponderen met ‘heele lieven’ zooals
de meisjes in Willem Levend genoemd worden. Ik zal wat ‘poulet papier en roze’
koopen voor de vreesselijke consumtie.
Dat gij niet jaloersch zijt, mijne lieve engel, heb ik uit uw lief medelijden met dat
meisje opgemerkt. Indien ik u te veel op de proef gesteld heb, vraag ik daarvoor
vergeving. Ik heb menigmaal onder het schrijven over dat meisje gedacht: Zoude
Everdine ook verdrietig worden? Ik wachtte uw antwoord eigenlijk een weinig angstig
af, en geheel ongegrond was mijne vrees niet, want gij waarschuwt mij mijne neiging
niet meer voedsel te geven. Zij is nu weg, maar al ware dat zoo niet, lieve Everdine,
gij doet wel met op mijn hart te vertrouwen, dat uwe waarde te veel gevoelt om u op
te offeren aan den indruk van een ligtzinnig oogenblik. Wees altijd gerust, mijne
engel. Weet gij
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wel dat ge te beminnelijk zijt om ooit het vermogen dat gij op mij hebt te wantrouwen?
O, het is engelachtig lief van u, ik neem mij vast voor om dergelijke ontmoetingen
voor den vervolge te mijden. Gij hebt er ter dege slag van mij door uwe zachtheid
eene verkeerdheid onder het oog te brengen. Zoo iets zal niet meer gebeuren, het
moet u gehinderd hebben, en dat is toch zoo jammer, daar zijt gij te goed voor, ik
heb er spijt van.
Zeg aan Sophie dat ik haar heel spoedig hoop te bedanken voor haar lief briefje.
Ik kan er zoo geheel uit zien dat zij goed is. God geve dat Henriette en alle de overige
zieken mogen herstellen. De tegenwoordige mousson is ook aller onaangenaamst en
er zal veel verbeteren als die regens wat ophouden.
En gij prefereert Indië? Er heeft bij mij sedert 26 Sept. een groote verandering
plaats gehad. Ik hield altijd veel van Indië, maar sedert ik zooveel liefs uit Holland
zag komen, sedert gij mijne Eefje zijt, is het mij alsof ik naar Holland verlang. Weet
gij wel dat er een tijd geweest is dat ik bijna een menschenhater was, en het gezelschap
van een inlandsch hoofd boven dat van Europeanen stelde? Het is compleet of mijne
liefde voor u mij mijne hollandsche idees heeft wedergegeven. Eigenlijk is het mij
hetzelfde waar wij zijn, als wij slechts bij een kunnen wezen, en te meer als gij niet
goed tegen de koude bestand zijt is er geene kwestie van om naar Holland te gaan.
Indien het zoover is dat gij P.S. verlaat, hoop ik maar dat ons nieuw verblijf iets
zachter van klimaat moge wezen; hier is trouwens wel kans op, want zóó guur zijn
weinige plaatsen.
Het is avond en al heel laat. Ik heb een hevigen slaap, maar het was mij alsof ik
niet eindigen mogt. Bij elken regel dacht ik: dit is de laatste brief dien ik aan mijne
Everdine schrijf. Hoe innig verlangend ik ben u weder te zien, is het alsof het mij
spijt dat onze correspondentie een einde neemt; ik heb er zulke genoegelijke
oogenblikken aan te danken gehad, zoowel schrijvende als lezende. Het vooruitzigt
dat ik zoo spoedig bij u zal wezen is echter al te schoon om het afscheid te betreuren
dat ik nu van het krawangsche postkantoor neem. Ik denk hier nog een brief van u
te ontvangen. Den 20sten heb ik u verzocht niet meer te schrijven.
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24 December. De Ass. rest. is een wonderlijk mensch, en zeer onbeslist in hetgeen
hij wil of niet wil. Nog kort geleden was hij van plan prolongatie aantevragen van
mijn verblijf alhier, doch na zeer vele weifelingen is hij daarvan terug gekomen. Ik
heb hem ronduit gezegd dat ik hier à contre coeur was. Ik hoop hem voor het vertrek
van de post nog te kunnen spreken, en ik zal de decisie onder aan den brief zetten.
Ik kom, lieve beste, ik kom zeker! Ik heb nog veel te doen voor dien tijd, maar als
ik het gereed heb kan ik gaan. Het hangt dus van mijzelven af. Gij kunt nagaan hoe
ik die vijf dagen die mij nog overschieten zal besteden. Reken er op, ik kom den
31ste. Vaarwel tot zoolang.
Uw liefh. Ed.
Ik kom zeker. Den 31sten 's morgens vertrek ik van Tjanjor. Verwacht mij echter
niet vroeg, want ik weet niet of ik goede paarden zal hebben, en de wegen zijn
infernaal.

[vóor 31 december 1845
Dekker stort in 's lands kas f 2106]
* Vóor 31 december 1845.
Dekker stort een bedrag van f 2106, - in 's lands kas te Poerwakarta, blijkens
missive van de Algemene Rekenkamer aan de Algemene Secretaris dd. 10 december
1860, No. 5301. Tekst niet bekend. (Bescheiden 1910, blz. 309 noot.)
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Buitenzorg
1846
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Opnieuw wachtende op herplaatsing
In het laatst van december 1845 vertrok Dekker uit Poerwakarta, volgens Mimi
voorzien van een fraai getuigschrift dat assistent-resident Dickelman hem had
meegegeven (Aantekening van 14 december 1872). Oud- en Nieuwjaar en de daarop
volgende twee weken bracht hij te Parakan Salak door. De stemming daar was waarschijnlijk in algemene zin, maar zeker in het bijzonder ten aanzien van Dekker
- aanmerkelijk gedaald, waarbij het feit dat hij geld van Tine had gekregen om zijn
financiële verplichtingen aan den Lande af te kunnen doen, wel van invloed zal zijn
geweest. Dekker heeft Jan van der Hucht, met wie hij in september maar oppervlakkig
had kunnen kennis maken en die blijkbaar sindsdien informaties over hem had
ingewonnen, niet voor zich kunnen winnen; diens kritische stemming had kennelijk
ook de vriendschappelijke gevoelens van Willem van der Hucht al aangetast. Midden
januari verliet Dekker Parakan Salak; hij zocht onderdak bij Bernardus Bonevatius
Crone, eerste kommies bij de Directie over de Kultures, te Buitenzorg. De plotselinge
dood van Jan van der Hucht, op 30 januari 1846, hoe catastrofaal ook voor zijn grote
gezin, mag ten aanzien van Dekkers huwelijk met Tine wel worden beschouwd als
het wegvallen van een belemmering.
De kritiek der familie Van der Hucht betrof deels ook de afwachtende houding
die Dekker aannam, nadat hij zijn drie maanden te Krawang had volbracht. Hoewel
het gouvernementsbesluit van 11 januari 1846 hem alle reden tot deze houding gaf,
werd hun kritiek niettemin bevestigd door de beslissing van de Gouverneur-Generaal,
of liever: van de Algemene Secretarie, in begin februari. Het verschil tussen de
audiëntie op 31 januari en die op 4 februari weerspiegelt zich in de twee
ongelijksoortige rekesten van 2 en 5 februari. Dekker heeft aanvankelijk getracht
Rochussen met ménselijke middelen, mon-
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deling en schriftelijk, voor zich in te nemen; tot zijn diepe ontgoocheling bleek hem
op 4 februari, dat hij daarin door ambtelijke invloeden niet was geslaagd. Alleen bij
déze datum kan het verhaal behoren, dat hij de functie in Krawang heeft willen
weigeren, maar door de heer Hoogeveen, lid van de Raad van Indië, daarvan is
weerhouden (Aantekeningen van Mimi, 14 december 1872 en 16 november 1876).
In het laatst van februari bevond Dekker zich weer in de benepen sfeer van
Poerwakarta, maar zijn stemming en omstandigheden waren geheel anders dan enkele
maanden tevoren.
G. S
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Brieven en dokumenten
[11 januari 1846
Beslissing van de G.-G. inzake twee rekesten van Dekker]
11 januari 1846
Beslissing van de Gouverneur-Generaal inzake twee rekesten van Dekker.
(Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage; Oostindische besluiten)
den 11e Januarij 1846.
No 10. Gelezen twee rekesten van E. Douwes Dekker, ambtenaar op wachtgeld,
bij besluit van 13e Septbr. 1845 No. 8, tijdelijk en uiterlijk tot ulto Decbr. 1845,
gesteld ter beschikking van den Adsistent Resident van Krawang, beide gedagteekend
Poerwakarta den 19e Decbr. 1845, daarbij verzoekende:
a. om te worden geplaatst in eene voor hem geschikte bediening;
b. inmiddels in het genot te blijven van het hem bij besluit van 14e Junij 1845 No
9, tot ulto Decbr. 1845 toegelegd wachtgeld van f91⅔ 's maands, en
c. om eene buitengewone geldelijke tegemoetkoming te erlangen voor het nadeel
hem toegebragt door het besluit der Algemeene Rekenkamer van 29e Octbr. 1844,
No 44, bij hetwelk hij in zijne vroegere betrekking van kontroleur der 2e klasse op
Sumatra's Westkust, en als zoodanig kashouder te Natal is belast, met eene som van
f2106, - koper, of het verschil tusschen het bedrag van eenen door hem op den 3e
Mei 1843 aan den geemploijeerde van de factorij der Nederlandsche
Handelmaatschappij aldaar afgegevenen en bij 's lands kas te Aijer Bangies
uitbetaalden wissel, groot f8931,92, en het bedrag van f6825.92, voor dien wissel bij
de kas te Natal in ontvangst genomen;
De Raad van Indië gehoord (advies van den 5e Januarij 1846 No 34);
Is goedgevonden en verstaan:
Eerstelijk:
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Magtiging te verleenen tot uitbetaling aan den rekestrant, gerekend van 1e Januarij
1846, van het door hem tot Ulto Decbr. genoten wachtgeld van f91⅔ 's maands;
Tentweede:
De Generale Directie van financien aanteschrijven om den rekestrant tot weder
plaatsing in aanmerking te brengen, in eene bediening geevenredigd aan de laatst
door hem bekleede en om tot dat einde bij de eerste gelegenheid op hem te letten; Tenderde:
Aan den rekestrant te kennen te geven, dat geene termen zijn gevonden, om hem
met eene buitengewone geldelijke tegemoetkoming te begunstigen; onder opmerking
dat de inhouding van de hierboven bedoelde som van f 2106, - op zijne inkomsten
het gevolg is van de mededeeling van de Algemeene Rekenkamer, dat hij geen
gebruik heeft gemaakt van de vrijheid bedoeld bij art: 49 der bepalingen op het beheer
van 's lands geldmiddelen (Staatsblad 1831 No 71) om zijne bezwaren over de
belasting van die som intebrengen; tengevolge waarvan daaromtrent ook niet
ingeroepen is het oordeel der kommissie bij dat artikel bedoeld;
wordende echter hem alsnog vergund om die bezwaren binnen drie maanden na
de dagteekening van dit besluit bij request en memorie onder overlegging van
verificatoire bescheiden aan den Gouverneur Generaal intedienen.
Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Indië tot informatie, en
Extract verleend aan de Commissie van revisie, den Directeur Generaal van financien,
de Algemeene Rekenkamer en den rekestrant tot informatie en narigt.

[17 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine]
17 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot enkel vel, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Buitenzorg 17 Januarij 1846.
Ik weet wel lieve Everdine dat gij reeds eerder verwacht hadt tijding van mij te
krijgen, maar ik konde den koelie met het paard niet eerder terug zenden, omdat ik
geloofde dat het beter was hetzelve den dag van gisteren te laten uitrusten. Bedank
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toch de lieve Mevrouw Holle heel vriendelijk en zeg dat ik het paard geménageerd
heb, zoodat ik eerst vrij laat (eergisteren avond) hier ben aangekomen. Ik stapte in
het Logement af en liet den jongen naar den Heer Crone gaan; waarop ik ten antwoord
kreeg dat ZED. naar Batavia was; ik moest dus wel in het Logement blijven. Gisteren
avond hoorde ik echter dat Crone wel degelijk tehuis was, en heden morgen vroeg
is hij bij mij geweest, en heeft mij dadelijk te logeren gevraagd, hetwelk ik om
onkosten te vermijden heb aangenomen.
De Gouverneur en de Algem. Secretaris zijn beide op reis. Men denke dus niet dat
mijne reis naar Buitenzorg heeft plaats gehad omdat ik een dier Heeren spreken
wilde.
Uw briefje dat gij mij hebt nagezonden, ontving ik op Tjitjoeroek. Het deed mij
regt goed, lieve engel, - ik had wel eenige opbeuring noodig, want ik was zeer
ontstemd. Ik was innig bedroefd, en ben nog even van plan geweest om terug te
keeren en U te vragen of gij met mij wildet medegaan. Het is goed dat ik dit heb
laten varen - want dit zoude op het oogenblik eene excentrieke stap zijn. Ik ben nog
altijd verdrietig, zoo als gij wel kunt nagaan, - en het is waarlijk niet goed van mij,
want al is het op het oogenblik onaangenaam, - de toekomst kan niemand ons
ontnemen. Ik ben niet regt wel, maar wat mij scheelt, weet ik zelf niet. Ik geloof
overspanning. Ik zal spoedig weder schrijven, en meer. Ik verzoek U ernstig mij niet
te verbergen als men U iets onaangenaams mogt aandoen, of Henriette & Sophie.
Als dit gebeurt, moeten er maatregelen genomen worden - Verhaal mij alles, en vrees
niet voor onberaden stappen - gij hebt gezien dat ik mij wel kan inhouden... In weerwil
mijner verdrietige stemming ben ik toch gelukkig in de overtuiging uwer liefde. Wees niet stug jegens Van Heeckeren - het zoude mij grieven als men dacht dat ik
U tegen hem had opgezet. Groet de meisjes, - Henriette en Sophie vooral. Ik ben een
beetje koortsachtig zoo als gij aan mijn schrift wel zult kunnen zien, - en daarom
schrijf ik heden maar weinig. Vaarwel mijne Everdine, vertrouw er vast op dat ik U
innig liefheb, - en troost U met onze toekomst.
Uw Eduard.
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[18-19 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine]
18-19 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel vel, waarvan twee zijden beschreven;
op de vierde zijde geadresseerd: Mademoiselle E.H. van Wijnbergen Parakansalak.
(M.M.)
Buitenzorg 18 Januarij 1846.
Heden middag lieve beste Everdine, ontving ik Uwe beide brieven van 15 tot 18
Januarij. Ik verwachtte eigenlijk nog zoo spoedig geen brief van U maar ik verlangde
er wel naar. Ik had pas tot Crone gezegd dat ik zoo gaarne zoude hooren hoe het met
U was en ziedaar kwam de koelie aan. Ik ben zeer met U begaan, lieve engel, - gij
schrijft telkens dat gij U goed hoopt te houden en raadt mij zulks ook aan, - daaruit
alleen blijkt reeds dat het ons beide moeijelijk valt. Ik ben sedert mijn vertrek nog
niet zonder hoofdpijn geweest, overigens ben ik zeer bedaard, hoewel ik mij nog
altijd zeer verdrietig gevoel. Vandaag trof mij het denkbeeld zoo dat wij heden acht
dagen geleden 's morgens bij elkander zaten in de kamer van de Jufvrouw, toen wij
die preêk van Van der Palm lazen. Hoe weinig gedachte hadden wij er toen op dat
wij zoo spoedig gescheiden zouden worden, en waarom toch? Wij hinderden immers
niemand, en genoten ons geluk zonder daardoor aan anderen onaangenaamheden te
veroorzaken. Toen ik hier naar toe reed, dacht ik gedurig of ik niet had kunnen blijven,
maar alles wèl overwogen moest ik gaan. Zonder nu de vervelende oorzaken die tot
mijn vertrek aanleiding gaven nategaan, is het toch zeker dat er sommigen waren
voor wie mijne tegenwoordigheid niet heel aangenaam scheen te zijn, en mogt ik in
dat geval blijven? Mogt ik mij opdringen? Geloof lieve Everdine, dat het mij moeite
kosten zoude als ik nog lang op eene aanstelling wachten moest, zoolang van Parakan
Salak weg te blijven, maar ik geloof waarlijk niet dat ik daar zal kunnen terug keeren.
Ik begrijp Wm vd Hucht niet. Zoo menig maal heeft hij mij te kennen gegeven dat
hij mij gaarne bij zich had, - in eenige brieven die ik van hem had ontvangen noodigde
hij mij zoo dringende uit om toch te komen en Parakan Salak als mijn huis te
beschouwen. Hoe konde ik denken dat hij mij zoo flaauw zoude laten heengaan.
Toen ik naar v.d. Hucht ging had ik nog hoop dat hij mij engageren zoude
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te blijven, en in dat geval zoude ik veel over het hoofd hebben gezien, - maar zoo
als het nu ging, weet ik niet wat ik er van denken moet. Ik was nml. van plan om
toch binnen eenigen tijd naar Batavia te gaan maar niet op die wijze, en dan had ik
toch terug kunnen komen Ik weet nog niet zeker of ik hier zal blijven of naar Batavia gaan. Er is eene vacature
te verwachten van 1e kommies bij de Directie der Kultures. Ik zal er om vragen, doch slechts zeer flaauw, want ik wil niet bidden om iets wat mij toekomt. Ik verzeker
U dat ik, wanneer het niet was om spoedig te kunnen trouwen, om niets vragen zoude.
Maar nu, mijne lieve, zal ik doen wat ik kan, want er is mij te veel aan gelegen.
De koelie heeft mij geen stang gebragt, ofschoon er op den brief stond: met een
pakje.
Tot nog toe heb ik niet zoo veel aan U kunnen schrijven als ik wel wilde, omdat
ik mijn eigen baas niet ben. Daar ik nu bij Crone logeer moet ik er mij wel in schikken
er naar te luisteren als hij mij met zijne onbeduidende gesprekken verveelt. De
menschen begrijpen niet hoe onaangenaam het is zooveel nonsense aantehooren als
men andere dingen in het hoofd heeft. Heden (Zondag) ben ik geen oogenblik van
hem ontslagen geweest, en van avond was het hombre. Daarbij heb ik nog altijd
hoofdpijn, en ik heb mij nog tot schrijven gezet omdat de koelie morgen ochtend
vertrekt, en ik dus een brief aan U wilde medegeven. Nu ga ik echter slapen, mijne
lieve, na U nog eerst gezegd te hebben dat ik U innig, innig liefheb, en onophoudelijk
aan U denk. Vertrouw daar vast op, mijne lieve beste Everdine. Ik heb nog geene
koelies kunnen krijgen om mijn goed te laten halen. Ik zal trachten morgen, maar de
Ass. Rest. zegt dat hij wel koelies kan geven om goed te brengen maar niet om te
halen, - hoe kinderachtig! - Ik ben natuurlijk om mijn goed verlegen, want ik had
slechts weinig medegenomen. Crone is goed en vriendelijk, maar ik verveel mij
doodelijk in zijne discoursen. Bovendien houd ik niet van Buitenzorg. - Goeden
nacht, lieve Eefje!
19 Januarij. De koelie staat te wachten, - echter niet op mij, maar op spijkertjes welke
v.d. Hucht aan Crone verzocht heeft. Het
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is nog vroeg in den morgen, maar ik moet den brief aan U afmaken omdat ik straks
½ 8 naar den Inspecteur van Kultures moet gaan, bij wien ik belet heb verzocht. Ik
hoop, lieve Everdine als ik terug kom aan U te gaan zitten schrijven, daar Crone
heden naar het kantoor gaat. Neem het dus met deze weinige regelen voor lief, mijn
beste. God geve dat ik U spoedig goede tijding kunne mededeelen. Ik heb op het
oogenblik geen hoofdpijn. - Vaarwel lieve engel, ik heb u hartelijk lief, denk veel
aan mij, - groet ieder, ook aan de andere départ. - Ik houd geen rancune.
Uw Eduard
Ik heb gezien hoe gij op het adres mijn schrift hebt nagebootst; ik heb er om moeten
glimlagchen, het is heel aardig. - Schrijf mij of het paard goed is aangekomen, - hier
mankeerde het niets, en was niet eens zeer vermoeid.

[19-20 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine]
19-20 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel vel, tot het midden van de derde zijde
beschreven; op de vierde zijde geadresseerd: Mademoiselle E.H. van Wijnbergen
Parakansalak. (M.M.) De datering: 1845, is uiteraard een schrijffout. Ook het jaartal
1838 is een fout voor: 1839. Bij het openmaken van de gevouwen en met ouwel
gezegelde brief is een kleine hoek uit het tweede blad gescheurd. De daar grotendeels
ontbrekende woorden zijn in de tekst met kleine letter aangevuld.
Buitenzorg 19 Januarij 1845.
Omdat ik het U in den brief die heden morgen is weggegaan beloofd heb, begin
ik weder aan U te schrijven lieve Everdine, maar ik heb er den regten lust niet toe.
Als ik vroeger op Krawang een brief aan U begon was het mij een waar genoegen,
- nooit was er stof- maar dikwijls tijdgebrek. En nu moet ik mij goed herinneren dat
ik het mijne lieve Everdine beloofd heb, om er aan te beginnen. Ik kan U niets anders
schrijven dan dat ik zeer verdrietig ben. Ik zoude U zoo gaarne vrolijker schrijven,
maar dan zoude ik mij geweld moeten aandoen. Is het niet ellendig dat ik nu op deze
plaats als het ware gebannen zit. Niets verhindert mij bij U te zijn dan de
onhartelijkheid van eenige menschen, die wij toch niets misdaan hebben.-
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Daar krijg ik op het oogenblik een briefje van iemand bij de Secretarie die mij
mededeelt 1o dat mijn wachtgeld van f91. - 's maands voorloopig is verlengd (dit is
in zooverre goed dat ik nu weder mijne kleine onkosten bestrijden kan)
2o Dat mijn verzoek om tegemoetkoming (in de betaling van die f2700. -) van de
hand is gewezen, doch dat men mij toestaat daarover in hooger beroep te komen. Ik
weet nog niet of ik dit wel doen zal; dit geeft eindelooze schrijverijen en procedures,
en zet kwaad bloed. Daar ik het nu toch eenmaal betaald heb denk ik dat ik er maar
in berusten zal, schoon het hard is, want f2106. - komen mij regtmatig toe. Men heeft
mij schandelijk bestolen, maar ik kan het niet bewijzen. Ik zal nog eens goed daarover
nadenken. Geld is veel waard in onze omstandigheid, maar vrede nog meer;
3o (Dit is het voornaamste.) Het Gouvernement heeft de Generale Directie van
financien gelast mij spoedig voortedragen. Als er dus eene passende vacature komt
ben ik zoo goed als zeker van eene aanstelling. Het hangt er wel is waar nog veel
van af wat, - maar dat komt er nu minder op aan. Die zoogenaamde ambitie heb ik
niet meer, - geldzucht ook niet; mijne eenigste ambitie is maar met U en onze lieve
meisjes gelukkig huisselijk te leven, en dat kunnen wij in elke betrekking. - Men zal
mij toch hoop ik niet minder maken dan ik 4 jaar geleden reeds was, en dan ben ik
tevreden.
Nu verzoek ik U op het volgende te letten. Het besluit waarbij bovenstaande
beschikkingen genomen zijn, heb ik zelf nog niet ontvangen, - het is volgens het
briefje van van Rees van den 11 Januarij. Op dien datum was ik nog bij U. Ik weet
bijna zeker dat sommigen (Wm vdH, bijv:) meenden dat ik iets verzuimde met zoo
werkeloos op P.S. te blijven. Dit vermoeden hindert mij. Ik weet zeer goed wat mij
te doen staat, zonder dat noch vdHucht, noch Pen, noch Van Heeckeren, die allen
nooit in eenige betrekking zijn geplaatst geweest, mij daarop behoeven opmerkzaam
te maken. Vóór ik van Krawang ging had ik uitvoerige stukken aan het Gouvernement
geschreven. Ik konde niet wijzer doen dan den uitslag daarvan bedaard aftewachten.
Ik had tevens aan van Rees verzocht mij au courant te houden van hetgeen er voorviel.
Wanneer bijv: mijne stukken ‘gede-
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poneerd’ waren geworden, had ik terstond naar Buitenzorg gegaan, zoo als ik U ook
bij mijne aankomst mededeelde dat ik waarschijnlijk spoedig zoude vertrekken. Daar
men echter op mijne verzoeken terstond beschikt heeft had ik hier niets te maken.
Van achteren beschouwd heb ik zeer goed gehandeld. In een officieel stuk dat bedaard
geschreven wordt, kan men zijne belangen veel beter voordragen dan mondelings,
en op mijn verzoek om plaatsing konde niet gunstiger beschikt worden dan nu het
geval geweest is. Alle benoemingen gaan op voordragt van de Generale Directie van
financiën. Die raad bestaat op Batavia uit drie Leden, waarvan twee (de Heer Ruloffs,
president, en Pahud, lid) mij altijd hebben willen assisteren. - De eerste was reeds
in 1838 mijn chef en was mij altijd nogal genegen - terwijl ik bij den Heer Pahud
vijf maanden zonder de minste bezoldiging gewerkt heb. De derde kent mij niet, en
is dus vóór noch tegen mij. Men weet op P.S. mijne omstandigheden niet; waarlijk
lieve engel, ik heb veel meer vrees spoedig geplaatst te worden in eene betrekking
die mij maar half aanstaat, dan dat ik niet geplaatst word. Gij begrijpt wel dat het
Gouvernement ook liever die f91, - uitwint die het mij nu maandelijks voor niets
moet betalen. Dit alles wist ik, - ik wist dat ik aanspraken had die bij het
Gouvernement geldig waren, en ik zoude dus verkeerd gedaan hebben wanneer ik
daarop niet vertrouwd had. Indien mijne tegenwoordigheid hier noodzakelijk geweest
ware, zoude ik niet zoo dom geweest zijn ons waarlijk voordeel opte-offeren door
langer bij U te blijven. Toen ik in October naar Krawang ging, moest het; eene
weigering ware ons zeer nadeelig geweest. Nu echter had ik reeds gedaan wat ik
konde. Ik wist bovendien dat er van Krawang in mijn voordeel geschreven was, en
ik konde het dus gerust op een en ander laten aankomen. Het is eigenlijk om te
lagchen als men ziet hoe menschen die volstrekt geene kennis van zaken hebben (tot
Mevr: Pen incluis) ‘de toekomst donker inzien’. Gelukkig, lieve beste Everdine, dat
gij mij vertrouwd hebt. Van het oogenblik af toen ik op Bolang dat briefje met potlood
schreef, heb ik niets verzuimd om alles tot een goed einde te brengen. Ik heb in dien
tijd veel geschreven, gesolliciteerd en in orde gebragt (getuige die laatste betaling
van f2700. -) en alles moet op eene plaatsing uitloo-
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pen. Ik had op dat oogenblik nog veel te redderen, maar ik had alles goed doorgedacht,
en ik wist toen (even als nu) dat ik het spel winnen zoude, als ik maar bedaard, even
als in het schaken, stuk voor stuk verzette. Maar zij die mij op P.S. met de meisjes
zagen praten dachten misschien dat ik ligtzinnig was, en maar voor den dag van
heden leefde zonder aan de toekomst te denken.
20. Dingsdag. Het vorige schreef ik gisteren, lieve beste. Ik konde daar gisteren
avond niet meer bijvoegen, omdat ik bij den Heer Couperus was gaan dineren. Daar
ontving ik Uwen brief van gisteren. Hevig smart mij de positie van de lieve Mientje.
Gij kunt nagaan hoe ik medelijden met v.d. Hucht heb. Na hetgeen gij mij hebt
geschreven, heb ik geene hoop meer. Ga toch naar hem toe, en groet hem van mij
hartelijk en zeg dat het mij zoo leed doet. - De koelie gaat weg. - Straks schrijf ik
weder. Wees over onze zaken goedsmoeds. Ik heb nog altijd een weinig hoofdpijn
hetgeen zonderling genoeg is, daar ik anders altijd wel ben. Vaarwel lieve engel ik
heb U innig lief. Groet allen van
Uw Eduard.
Is het paard goed aangekomen? Hier was het zeer goed in orde, als de koelie er op
de tehuisreize maar niet op gereden heeft. - Dr Nieuwenhuizen is nog op Batavia.
Als ZED. komt zal ik natuurlijk hem om een en ander vragen.-

[20-22 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine]
* 20-22 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven II, blz. 17; Brieven WB II, blz. 14). De laatste
twee regels stonden, volgens mededeling van Mimi, op het adres van deze brief. De
naam Grooff is een verbetering uit: Graaff.
Dingsdagmorgen 20 Januarij 1846.
Lieve beste Everdine. In een vorigen brief schreef ik reeds over eene aanstaande
vacature bij de directie der Kultures. De post is nog niet vacant, maar het is zeker
dat er eene vacature komen zal. Ik zal er om vragen maar slechts zeer flaauw, men
moet mij toch plaatsen. Indien ik 1ste kommies bij de directie werd had
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zulk eene plaatsing veel voor, en ook iets tegen. De heer Couperus in wiens plaats
ik komen zoude is voorgedragen tot ass. resident, dit zoude mij later ook kunnen
gebeuren. Daarbij zoudt gij en de meisjes niet ver van de familie af zijn, en Buitenzorg
is een gezond klimaat. Voorts komt men hier in direct contact met den
Gouverneur-Generaal, etc., hetgeen goed is. Overigens heb ik altijd een afkeer van
Buitenzorg gehad. Men heeft hier een nageaapten hoftoon, die al zeer ridicule is.
Wat u en mij aangaat, zouden wij als wij verkozen tehuis kunnen blijven, maar voor
de meisjes zouden wij toch hier en daar moeten komen en menschen ontvangen.
Enfin, ik zal het aan 't lot overlaten.
Ik heb een brief van van Heijst, hij verzocht zijne groeten aan de nichtjes. Die
arme jongen zit daar geheel alleen in de binnenlanden van Borneo. Ik hoop later
daaraan iets te veranderen. Hij verwacht geld uit Holland en heeft mij een bewijsje
gezonden om dat voor hem te ontvangen. Hij verzocht mij daarvan de helft voor mij
te houden, hetgeen ik natuurlijk niet doen zal, doch men kan er zijn goed hart in zien.
Woensdag 21 Januarij. Mijn verblijf hier is natuurlijk niet zeer aangenaam. Crone
is goed maar dom en de weinige jongelui die hier komen zijn niet van dien aard dat
ik daarmee een genoegelijk verkeer kan aanknoopen. Ik noem ieder ‘mijnheer’ tot
het geringste klerkje toe. Men zal mij stijf vinden, maar ik kan er niets aan doen. Ik
schaak, lees en schrijf, en 's avonds is het nu en dan kaartspelen, waarbij ik vrij distrait
ben.
Zoodra ik mijn besluit ontvangen heb, zal ik beslissen of ik naar Batavia gaan zal.
De Gouverneur is nog altijd van huis. Indien hij komt weet ik nog niet of ik mij bij
Z.E. zal aanmelden; eigenlijk heb ik niets te vragen.
In de Courant van heden staat een gouvernementsbesluit dat nog al forsch is. De
gouv.-gen. heeft den bisschop Grooff met nog vijf andere geestelijken gelast binnen
veertien dagen de kolonie te verlaten, omdat die Heeren zich te veel lieten voorstaan
op hunne geestelijke waardigheid. Dat zal in Holland éclat maken onder de
catholieken! Als ik de courant magtig kan worden, zend ik dezelve hierbij. Wil mijne
Eefje die terug zenden?
Ik heb nog geen koelies voor mijn goed kunnen krijgen. Doch
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daar ik den ganschen dag te huis zit heb ik weinig noodig, en Crone heeft, zoo als
behoort, zijne kleederen ter mijner dispositie gesteld.
Lieve Everdine, ik heb u zoo met al mijn hart lief. Alles wat niet van u is staat mij
tegen, alles verveelt mij. Ik was vroeger onder jongelui nog al vrolijk, dat is geheel
over. Het is mij niet de moeite waard mede te spreken. Crone zegt ook dat ik zeer
veranderd ben bij vroeger, en dit is waarlijk goed. Ik wil en mag geen genoegen
hebben buiten u.
Dezen nacht en den vorigen heb ik gedroomd. Gister nacht werd ik op eens klaar
wakker, hetgeen mij als ik geheel wel ben nooit gebeurt. Ik meende zeer hard te
hooren roepen: Teddy! In Holland noemde Jan mij altijd zoo, in plaats van Eduard.
Ik heb u al eens meer geschreven dat alle menschen eenigzins bijgeloovig zijn. De
meeste willen het maar niet bekennen omdat de geest der eeuw wil dat men den esprit
fort uithangt. Onthoud dit nu eens, lieve Everdine, dat ik meen in den nacht van 19-20
Januarij door mijn broeder Jan geroepen te zijn.
Van nacht droomde ik dat gij mij schreeft dat gij het besluit hadt ontvangen van
11 Januarij en dat gij om die f1.20 te betalen aan van Heeckeren geld hadt gevraagd,
expres om hem te doen zien dat gij geene rancune tegen hem hadt.
Ik ben nog altijd zenuwachtig en niet zonder hoofdpijn. Ik heb mij dat vertrek van
P.S. wat sterk aangetrokken, en het heeft mij geen goed gedaan dat ik mij zoo
bedwongen heb. Ziek ben ik echter niet, en daar ik nu hier zeer stil en zonder
aandoeningen leef, zal dit alles wel weer in orde komen. Zonderling is het hoe die
grief op mijn gestel gewerkt heeft. Het komt omdat ik nog niet gewoon ben mij in
te houden. Later zal dat wel beter gaan.
Ik ben hier bijna nog niet de deur uit geweest. Ik zal mij morgen ochtend vroeg
laten wekken om te gaan wandelen. De environs zijn hier heerlijk.
Ik heb diep medelijden met van der Hucht, maar dit neemt niet weg dat hij
wonderlijk handelt. Ik heb daarvan weder een voorbeeld gezien dat mij vreesselijk
hindert. Van Heijst had ca. fl. 25 schuld aan den chinees op Tjitjoeroek; op Batavia
sprak hij mij daarover, hij kwam geld te kort om dat te betalen. Ik zeide dat
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ik daarvoor zorgen zoude; daar ik het echter ook niet ruim had, en reeds meer voor
van Heijst had betaald, gaf hij mij een zadel met toebehooren, dat ruim de waarde
van die fl. 25 had, en hetwelk hij op P.S. had achter gelaten. Daar ik reeds twee zadels
had, vraagde ik of v.d. Hucht dat wilde overnemen, hetgeen aangenomen werd op
conditie dat de schuld aan den chinees oogenblikkelijk zoude betaald worden, om
den goeden naam van v. Heijst te sauveren. Toen ik in October van Parakan Salak
te Tjitoeroek kwam, klaagde die Chinees dat v. Heijst weggegaan was zonder hem
te voldoen. Dit hinderde mij, ik schreef een briefje aan van der Hucht waarin ik hem
aan zijn verpligting (dit was het immers, want hij had het zadel terdege aangenomen)
herinnerde, en hem verzocht den chinees die dat briefje bragt, terstond te betalen, en
ik was daar zoo zeker van dat ik den Chinees mijn woord gaf dat hij bij de bezorging
van dat briefje terstond geld zoude krijgen. En jawel! V.d.H. heeft het briefje
gehouden, en geen duit betaald. Is die handelwijs solide? Ik zeg neen. Ik had nu,
zooals gij weet geen geld bij mij, maar ik zal zoodra ik mijn wachtgeld over dezen
maand ontvang het geld aan den chinees zenden, want ik had v. Heijst beloofd
daarvoor te zullen zorgen. Van der Hucht kan niet voorwenden dat het vergeten is,
want hij heeft mijn briefje ontvangen, en het zadel dagelijks gezien. Het viel nogal
in het oog daar er koperen stijgbeugels van een vreemd model bij waren waarover
dikwijls gesproken was.
Donderdag. Mijn besluit heb ik nog niet ontvangen; men heeft het naar Krawang
gezonden en vandaar waarschijnlijk naar P.S. Daar het zoo lang duurde heb ik nog
eens bij den heer van Delden geinformeerd die ook bij de secretarie werkzaam is. Ik
heb daarop inliggend antwoord gekregen. Gij zult daaruit zien, mijne lieve, dat de
zaak vrij goed staat. Komt nu de vacature bij de Directie der Kultures spoedig, dan
vraag ik daarom, zoo niet dan wacht ik geduldig op de voordracht van de Gener.
Directie. Eigenlijk moet ik volstrekt geene démarches doen. Men moet mij plaatsen.
Wat ons vooruitzigt aangaat ben ik waarlijk tevreden. Het kan niet lang meer duren.
Alleen voor het oogenblik ben ik zoo verdrietig. Op Krawang wist ik waarom ik van
u verwijderd was, en daar konde ik ten minste den tijd bereke-
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nen dat ik u zoude wederzien. Ik wenschte wel dat de heer Couperus nu maar spoedig
benoemd werd, ik geloof wel dat ik eenige kans zoude hebben. Het tractement is
f300 en de vooruitzigten voor den vervolge zijn zeer goed. Daarbij behoefden wij
geen verre reis te maken, en ik zoude er voor zijn, eerst een paar maanden kamers
in het logement te nemen dan konden wij ons op ons gemak inrigten en naar een
goed huis omzien. Henriette en Sophie bleven dan ook in een soort van wereld.
Ik ben vandaag heel wel en heb slechts weinig hoofdpijn. Uwe tandpijn hindert
mij meer, lieve Everdine. Hoogstwaarschijnlijk zal ik hier wel salie kunnen krijgen.
Ik zal er dezen middag werk van maken.
Ik ben regt blij voor Karel Holle, ik blijf evenwel bij mijne opinie dat hij op een
bureau en in gouvernements dienst moet. Als ik hier 1ste kommies mogt worden
hoop ik daarop later terug te komen. Groet die lieve Mevrouw Holle toch vooral voor
mij. Van Delden raadde mij aan toch nog eens te vragen om eene gedeeltelijke
terugbetaling dier gelden. Ik denk er over.
Dat ik mijn goed nog niet heb kunnen laten halen doet mij in zekeren zin genoegen.
Het is mij alsof ik nog niet voor vast hier ben zoolang mijn goed daar is. Ik ga niet
uit en heb dus geen kleederen noodig.
Wat duurt die ziekte van den heer v.d. H. vreesselijk lang. Ik ben daar zeer ongerust
over. Komt gij wel bij hem in de kamer?
Het is natuurlijk dat er een verdrietige toon heerscht, en toch, was ik maar daar!
Donderdagavond. Ik heb heden middag den jongen naar dokter Toussaint gezonden
met een briefje. Er was bij ZEd. geen salie meer. Op het oogenblik is hij naar dr.
Swaving. Ik hoop daar beter te zullen slagen. Vaarwel, lieve beste Everdine, geloof
dat ik u onuitsprekelijk liefheb.
De courant en de salie gaat hierbij. Ik ontvang daar op het oogenblik nog een brief
van u, maar de koelie wil weg.
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[25 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine]
25 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel vel, geheel beschreven. (M.M.) P.S.:
Parakan Salak. - H. & S.: Henriëtte en Sophie.
Buitenzorg 25 Januarij 1846. (Zondag avond)
Hoe gelukkig mij anders altijd uwe lieve brieven maken, mijne lieve beste, moet
ik erkennen dat de brief welken ik heden avond ontving mij verdrietig maakte. Dit
geldt natuurlijk U niet, mijn engel, maar ik ben verontwaardigd over de wijze waarop
men mij behandelt. Eerst scheen men mij voor een kind aantezien en nu misschien
voor een deugniet. Toen ik op P.S. was, verkeerde men in het idee dat ik om maar
bij U te blijven mijne zaken verwaarloosde. Men heeft nu gezien dat ik zeer goed
wist waarop ik wachtte, en nu schijnt men U voor mij als een doorbrenger te willen
waarschuwen. Zeer consequent is men ook niet. Ik herinner mij zeer goed dat gij mij
op Krawang hebt geschreven dat ‘Nicht ook van opinie was dat wij als ik geplaatst
was niet lang moesten wachten.’ - Thans ziet men daarin zwarigheden. - Eerst scheelde
het weinig of men jaagde U en de meisjes op eene mijns inziens zeer hinderlijke
wijze het huis uit, en thans zegt men dat het zoo aangenaam wezen zoude als H. &
S. vooreerst nog daar bleven. Zekerlijk zoude ik geene schulden hebben als ik minder
kiesch was in het gebruiken van middelen om aan geld te komen, en tevens als ik
aangaande de verpligting tot hulpbetoon aan eenen naaste dezelfde denkbeelden had
als Uwe ongeroepene raadgevers. Gij zegt: Nicht meent het goed.’ - Ik geloof daar
niet veel van. Ik houd niet van die hartelijkheid die niets kost. - Ik heb eene andere
wijze van hartelijk te zijn. Ik heb menigmaal gezegd dat de Heer van der Hucht niet
zoo spoedig in ons engagement had mogen toestemmen, maar na zoo onvoorzigtig,
zoo dom gehandeld te hebben, is het indigne om nu te trachten U uw vertrouwen op
mij te benemen. Wat zoude ons lot wezen lieve beste Everdine als gij notitie van die
fraaije waarschuwingen hadt genomen? Zij toch moeten gelooven dat gij er aan
hechten zult, - waarom dan die voorzigtigheid niet gebruikt toen het tijd was? Ik
houd alles voor een uitvloeisel van commérages, waarin onze vrienden Pen en van
Heeckeren (die N.B. nog nooit zijn eigen brood heeft kunnen
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verdienen!) een grooten rol spelen. Zeg aan wie gij wilt dat als het bezwaren inheeft
om Uw geld uit Holland te krijgen, - (ik zie die bezwaren niet in) dat men dan goed
zoude gedaan hebben U zulks te zeggen, - dan had ik gezorgd geld te hebben. Als
ik gewild had, konde ik op het oogenblik f2700. - in handen hebben, en daarbij kan
ik als ik geplaatst ben terstond nog ca f 1200. - krijgen. Dit was ruim genoeg om ons
interigten &c. Het is als of men het er op toelegt ons te contrariëren. Dat men in het
huwelijk tredende, verkeerd doet van zijn geld te leven, weet ik even goed als de
Heer en Mevrouw van der Hucht, want daarom wachten wij juist tot ik geplaatst ben
om van onze maandelijksche inkomsten te kunnen bestaan. Dat wij zuinig moeten
wezen, weet ik ook, schoon ik hoop dat die zuinigheid zich niet zóóver zal behoeven
uittestrekken, dat wij iemand een refus zullen laten lijden, als wij aan tafel meenen
dat hij een stukje vleesch vraagt, noch eene dame in hare kamer door een jongen
zullen laten bedienen. - Waarlijk lieve Everdine, ik ben innig verdrietig: Nu men
weet dat ik wel degelijk aanspraak op eene plaatsing heb, werpt men het op iets
anders. - Waarom dat punt niet aangeroerd toen ik nog ginder was? Is het niet onedel,
na mij eerst als een landlooper te hebben laten vertrekken, nu mij in het dierbaarste
wat ik bezit, uw vertrouwen, te willen benadeelen? Ik begrijp zeer goed dat niet ieder
zich kan voorstellen hoe prikkelbaar sommige menschen (waaronder ik hoop te
behooren) op het punt van eer zijn. Men gevoelt het misschien niet dat het iemand
krenkt als men zijn meisje waarschuwt: ‘pas toch vooral op, dat hij uw geld niet
opmaakt!’ Wat ik U bidden mag, lieve beste Everdine, vertrouw op mij. Door
dergelijke praatjes heb ik Caroline Versteegh verloren. - De oude Heer V. kwam op
Batavia, en ik was zeer driftig tegen hem, zoo dat ik zelfs zeide: Loop met je dochter
naar de maan enz. - Toen ik wegreed barstte ik in tranen uit want ik gevoelde dat ik
alles bedorven had, maar het was te laat. Ik heb vijf of zes zeer kommervolle jaren
doorgeleefd. Ik ben miskend en bestolen geworden, ik heb honger geleden, ik heb
moeten vechten om de menschen te dwingen mij te groeten, ik heb op het punt gestaan
iemand in koelen bloede te vermoorden, later, om zelf een einde aan mijn vreugdeloos
leven te maken, - (ik had mijne afscheidsbrie-
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ven geschreven, maar ik stuitte op het vaarwel aan mijne moeder, - dat kon ik niet,
- die brieven heb ik nog), - ik heb schipbreuk geleden, mijn huis is verbrand, ik ben
40 dagen krankzinnig geweest, ik heb op het punt gestaan crimineel vervolgd te
worden -, (ik kan U nog het briefje laten zien waarbij men mij waarschuwde, en
aanraadde om nog dien zelfden nacht in een praauwtje naar Singapore te vlugten) -.
Dat alles heb ik ondervonden en zonder hulp, zonder vrienden tot een goed einde
gebragt, - en nu willen menschen wiens pad altijd effen was, menschen die tegen
mijne ontmoetingen als een roman zouden opzien, de ongeroepene raadgevers spelen,
en mij in het eenige wat ik bezit benadeelen. Het is waar, ik houd er niet van zoo
naauwkeurig op het dagelijksche te letten, ik houd mij liever met iets anders bezig
dan het ontginnen van een bouw theegrond, maar als het moet, kan ik wel, dat heb
ik getoond. Misschien hebben deze en gene op P.S. nog nooit in de gelegenheid
geweest dat te toonen; mogt het gebeuren dan zal ik die menschen geluk wenschen
als zij het er zoo goed afbrengen.Ik zeide dat men mij trachtte te benadeelen in het eenige wat ik bezit en dat is de
waarheid, mijne eer en uwe liefde. Men heeft getracht uw vertrouwen te ondermijnen,
en tevens mij te doen voorkomen als iemand die van dat vertrouwen zoude misbruik
maken; En welke waarde kan men daar aan hechten? Tegelijkertijd dat men U aanraadt
mij op de vingers te kijken (want dat is het eigenlijk) geeft men U nog al duidelijk
te kennen dat gij op hunne hulp ook niet rekenen moet. Als men dan zooveel belang
stelde in uw geluk moest men niet zoo geheel de handen van U aftrekken. Ieder weet
dat wij zoo gaarne zouden willen trouwen, zoodra ik geplaatst ben. Niets was dus
natuurlijker dan dat men, als het noodig was ons daarin te gemoet kwam. Het zoude
den Heer v.d. Hucht weinig deeren als hij U wat geld gaf. Hij weet immers dat het
terug zal en kan worden gegeven. Al hadt gij in Holland niets te vorderen, dan nog
konde men ons zonder risico helpen, want ik pretendeer meer solide te wezen dan
menigeen die geld bezit. Als wij geld noodig hadden ware natuurlijk de Heer vd
Hucht de naaste geweest om te vragen. Wij zullen ons zeer goed zonder dat weten
te helpen. Ik bedank
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voor alle raadgevingen, en alle hulp, onder opmerking dat het altijd gek staat als men
iemand zijne hulp weigert, vóór dat dezelve gevraagd is.
Lieve beste Everdine, ik heb U zoo hartelijk lief, - schrijf mijne onaangename
stemming daaraan toe dat ik het mij zoo aantrek als iemand mij in die liefde tracht
te dwarsboomen - Bewaar mij toch om godswil uw vertrouwen. Gij weet niet hoe
angstig mij uw brief gemaakt heeft. Eén oogenblik van twijfel, - en ons geluk ware
voor altijd weg.
Op Bolang meende ik dat gij niets bezat. Eigenlijk ware dit ook beter. Wij zouden
ons zeer goed geholpen hebben. Ik had dan hulp van mijnen vader ingeroepen. Dit
behoeft nu echter niet. Verzoek aan den Heer v.d. Hucht U behulpzaam te zijn in het
ontvangen van Uw geld, en sta er op dat ZEd. het spoedig doet, - anders zullen wij
het zelf doen. Wat aangaat het punt van huwelijk (terstond na eene plaatsing) dat
zullen wij zelf beoordeelen, en als wij het goed vinden, zal het geschieden met of
zonder goedkeuring uwer zeer hartelijke familie.
Het spreekt van zelven dat ik niet op P.S. terug kom. - Ik heb een brief van Goetzee
gekregen, die ziek is en mij vraagt bij hem te komen. - Ik zal natuurlijk gaan, doch
wacht hier nog eerst nadere tijding van U. Groet Henriette en Sophie heel hartelijk
van mij. Ik ben te boos om meer te schrijven. - Vertrouw er op dat ik U innig liefheb,
te veel om door eenige overijlde stap Uw geluk in de waagschaal te stellen - Vaarwel
lieve beste Everdine.
Ed.
Laat als gij goedvindt, dezen brief aan de meisjes lezen (ik bedoel onze meisjes). Ik
kan het denkbeeld niet verdragen dat zij misschien ook denken zouden dat men U
teregt voor mij gewaarschuwd heeft, foei! In de broodtrommel is een fleschje met inkt. Ik heb een brief van Cateau ontvangen
welke ik hier insluit. - Misschien kunt gij dezelve niet lezen. Heden ontving ik een
lateren brief van haren vader, waarin hij mij vraagt hem aan eenige betrekking te
helpen. - Misschien zal het gelukken. Ik zal mijn best doen. Ook heb ik brieven van
Krawang. De Ass. Rest. verzoekt mij terug tekomen, maar waarschijnlijk zal ik niet
kunnen, daar ik op Batavia nog al een en ander te verrigten heb. Omtrent het terstond
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medegaan van H. & S., als wij gehuwd zijn, - ik vind dit hangt van de meisjes en ons
af, en niet van de opinie van menschen die diezelfde meisjes nog zoo kort geleden
als weeskinderen naar holland wilden zenden. Of zoude Wm v d H. over Sophie zijn
regt als voogd willen laten gelden? - Dat zoude toch al te bespottelijk wezen. Gij
hebt gezien, lieve Everdine dat ik er prijs op stel, onaangenaamheden te vermijden,
maar laat men niet denken dat ik er bang voor ben. Als het wezen moet, zal ik mij
laten gelden, zoo wel waar het U en mij als onze zusters aangaat. Ik krenk of beleedig
niemand maar dat men dan ook mij met rust late. Laat u deze brief niet al te erg
bedroeven, lieve Eefje, - gij zoudt immers niet willen dat ik een kind was, - en herhaal
het mij toch telkens weder, dat gij mij altijd vertrouwen zult.De weigering van dat meisje om hulp aantenemen, is zeer edel. Eerst was ik van
plan, daar nog eens op aantedringen. Goetzee schrijft mij dat er kamers bij Faes
gereed waren - Na uwen brief van heden zie ik echter dat wij niet in eene positie zijn
om anderen te helpen. - Dat komt nu nog al gelukkig. Ik schrijf morgen die kamers
in het Logement af - Als ik op Batavia kom, ga ik bij den heer Franssen logeren, die
mij geinviteerd heeft.
Elk oogenblik komt mij die brief van U weder in de gedachten. Men spreekt van
zuinigheid. - Voor mij zelven ben ik altijd zuinig geweest, voor anderen nooit, - maar
sedert ik op Bolang ben geweest heb ik er zeer naauwkeurig op gelet, en nu nog. Ik
heb u mijn woord gegeven, dat ik alles doen zoude wat tot ons geluk dienstig is, en
daar wij niet rijk zijn, spreekt het van zelven dat ik alle uitgaven vermijd die niet
noodig zijn, - zonder dat ik te dien aanzien door anderen aan mijn woord behoef
herinnerd te worden. Dacht men waarlijk dat ik zoo dom of zoo slecht was om U
door verregaande ligtzinnigheid in het ongeluk te storten! Ik ben nooit zoo ligtzinnig
geweest als de Heer van der Hucht op den 26n September!

[25 januari 1846
De echtgenote van Dekkers broer Jan overlijdt]
25 januari 1846
De echtgenote van Dekkers broer Jan: Wilhelmina Fredrica Antonia van Leeuwen
overlijdt te Utrecht op 26-jarige leeftijd.
(Burgerlijke Stand, Utrecht)
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[26-29 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine]
26-29 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine. Enkel groot vel, geheel beschreven, eindigend met de
woorden: ‘te laten vertrekken’. (M.M.) De tweede helft van deze brief is niet
teruggevonden en werd herdrukt naar de publicatie van Mimi. (Brieven II, blz. 39;
Brieven WB II, blz. 28) De scheiding tussen de twee gedeelten is door een *
aangegeven.
Buitenzorg 26 Januarij 1846.
Heden morgen is de brief vertrokken welken ik gisteren avond in eene zeer
verdrietige stemming aan U schreef, mijne lieve beste Everdine. Dat denkbeeld dat
gij heden middag denzelven ontvangende U daarover bedroefd zult maken, hindert
mij zeer. Ik wenschte wel dat ik U op Uwen laatsten niet zoo dadelijk geantwoord
had, schoon ik U nu nog hetzelfde zeggen zoude met zachtere bewoordingen, daar
het U toch altijd grieven moet als ik mij boos maak op betrekkingen waaraan gij zo
naauw verbonden zijt, en waaraan gij erkent verpligting te hebben. Eigenlijk spijt
het mij dat die brief van heden morgen verzonden is, niet omdat ik van opinie
veranderd ben, maar omdat ik wenschte diezelfde opinie in zachtere termen geuit te
hebben. Ik heb daar Uwen brief nog eens nagelezen, en de impressie blijft hetzelfde.
Het komt niet te pas dat men U opmerkzaam maakt op gebreken in mij. Wat bedoelt
men daarmede? Als gij er geene notitie van neemt, dient het tot niets, - en als gij er
wèl aan hecht, zoude het U uw vertrouwen op mij benemen, zonder dat dit U tot iets
baten zoude; integendeel, het zoude U ongelukkig maken door de gedachte dat gij
U verbonden hadt met iemand die het er op toelag - hetzij dan uit slechtheid of
onkunde, - U ongelukkig te maken. Wat denkt men toch wel van mij? Die bezorgdheid
voor uw welzijn komt wat laat. Vóór den 26n Septr. heb ik den Heer v.d. H.
aangeboden hem behulpzaam te wezen in het nemen van informatien omtrent mijn
persoon, zonder echter mij aan het oordeel van wien het ook zij, te onderwerpen.
Toen echter was het tijd, - toen zoude het zeer natuurlijk geweest zijn, ik had er mij
toen in moeten schikken, - nu echter is het daartoe te laat. Elke opmerking ten mijnen
nadeele tot U gerigt is eene directe aanranding mijner regten op U, en tevens eene
schending van alle wellevendheid (om het
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niet erger te noemen). - Men mag niet tusschen ons komen. De band die ons verbindt
is zóó naauw dat ieder ander ons vreemd is, neven en nichten niet uitgezonderd. Ik
zoude niet dulden dat mijn broeder Jan zich daarin mengde, en hij zoude ook tact
genoeg hebben het niet te doen. Ik zie hoe langer hoe meer in dat het fatsoen van
sommigen geheel uiterlijk is. Men zoude zich door niets laten bewegen iemand in
gezelschap een hardklinkend woord te zeggen, maar men schaamt zich niet, onder
schijn van belangstelling, in het hart van een meisje zaden van wantrouwen te werpen
omtrent dengenen die haar het naast is, en aan wien zij beloofd heeft haar geheel
volgend levenslot te zullen toevertrouwen. Wat zoude ons lot wezen, hartelijk beminde
Everdine, als men er in slaagde Uw vertrouwen op mij te doen wankelen! Ik kan er
niet aan denken. Zorg er toch in godsnaam voor dat men er niet in slaagt. Gij zoudt
zulk eene fout niet kunnen begaan, welke ik U niet vergeven zoude, directe ontrouw
zelfs geloof ik, maar als ik moest bemerken dat gij mij wantrouwdet, dat het woord
van een ander U ooit meer gold dan het mijne, dan zoude ik Ik kan er niet in komen, lieve engel. Misschien maakt mijne ervaring van vroeger
mij zoo ongerust. En ook het staat mij niet mooi zoo te schrijven, alsof ik niet vast
op U bouwde; Ik weet wel dat gij een trouw meisje zijt, maar ik ben altijd zoo
bevreesd dat de welbespraaktheid van Nicht en de invloed die zij natuurlijk nog altijd
eenigzins op U behouden heeft U eindelijk te sterk zouden worden. Als ik gissen
konde dat men voort zoude gaan zóó tot U te spreken, zoude ik genoodzaakt zijn U
van P.S. aftehalen. Ik verzeker U dat ik wel raad zoude weten. Wij hangen van
niemand af, en al ware dat zoo, dan nog zoude ik niet dulden dat men zich met onze
zaken bemoeide. Ik loop bovendien niet hoog met de wijsheid van menschen wien
het altijd voor den wind ging. Waarschijnlijk ken ik de waarde van het geld beter
dan iemand die daaraan nooit gebrek heeft gehad. Ik heb in zeer schrale dagen altijd
het hoofd boven weten te houden, op Batavia in de fatsoenlijkste kringen verkeerd,
niemand om hulp gevraagd, maar dikwijls nog anderen geholpen, menigmaal heb ik
in beraad gestaan of ik voor het weinige, dat ik bezat rijst of handschoenen koopen
zoude, - en nu, nu ik mij
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door al die onaangenaamheden heb doorgeworsteld, nu ik alles tot een goed einde
heb gebragt, en op het punt sta mijn doel te bereiken, nu werpen mij menschen die
er niets van weten voor de voeten dat ik de waarde van het geld niet ken! Ik moest
het toch wel kennen, dunkt mij, want ik heb 28 maanden geleefd van nog geen f 30.
- 's maands! En daarvan was ik lid van de Harmonie en geabonneerd in de opera!
Dat ik schulden heb is waar, maar het zijn schulden die ik noemen durf, Schulden
die sommigen niet eens zoo noemen zouden. - Bij mijn vertrek van Natal had ik geld
noodig. - Ik verkocht mijn inboedel &c waarvoor ik circa f600. - betaald had. De
weinige Europeanen die daar zijn, en de brave Sumatrasche hoofden boden op mijn
goed zóó duur dat ik f2469. - ontving. - Daarvan had ik geene notitie behoeven te
nemen. Sommigen zouden het niet gedaan hebben. Maar ik noteerde alles en beloofde
mij zelven die menschen voor hunne edelmoedigheid schadeloos te stellen. Zóó zijn
mijne schulden! - Vraagt gij hoe het komt dat ik geld noodig had? - Ik was bestolen.
- Was ik dan zoo slordig dat ik mij bestelen liet? - Ik was krankzinnig na het lezen
der advertentie in de Courant dat mijn meisje met een ander getrouwd was. Eene kas
van f 100.000 was onder opzigt van eenen inlandschen schrijver. Ik bemoeide mij
met niets. - Naderhand zeide men dat ik zelf gestolen had, - de generaal Michiels
eischte dat ik buigen zoude en ampong vragen, of zeggen wie het geld had. Ik deed
noch het een noch het ander. Men suspendeerde mij. Ik leefde op Padang een jaar
zonder andere inkomsten dan het verkoopen mijner kleederen &c. Ik leed honger,
maar vraagde geen ampong, en noemde niemand. - Men dreigde met eene criminele
vervolging. Ik antwoordde: ga je gang, - en schreef op den grond op een omgekeerde
kist, den eerlooze. - Wat konde ik beter doen. Ik zelf moest eerloos worden, en ik
deed dus goed mij met dat denkbeeld te familiariseren. Ware de Gouverneur Generaal
Merkus in leven gebleven, dan zoude ik eene schitterende voldoening ontvangen
hebben. Hij wist alles. Hij was op Soerabaija toen hij mijn laatsten brief ontving.
Terstond kwam er last om mij niet te vervolgen, maar mij naar Java te laten
vertrekken, * en ik wist van zeer nabij dat Z. Ex. van plan was zelf naar Sumatra te
gaan, maar hij stierf.
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Nu heb ik alles afgedaan. Ik heb aan het Gouvernement die zoogenaamde pretentie
betaald, men zal mij nu weder plaatsen. Dat heb ik bewerkt door een eindeloos loopen,
reizen, schrijven en solliciteren en intusschen mij altijd bekrompen. Hoe gek komt
nu die aanmerking dat ik de waarde van het geld niet ken.
Ik herinner mij daar een anecdote die ik u anders niet vertellen zoude, omdat daarin
tot mijn lof voorkomt, doch ik moet wel een tegenwicht daarstellen tegen de
andersluidende meeningen uwer familie. Toen ik van Sumatra pas terug kwam had
ik iemand onder het oog gebragt dat hij dom was. Hij antwoordde mij niet, maar toen
ik weg was zeide hij vrij scherp: ‘Met al zijne knapheid komt hij toch altijd in
onaangenaamheden waarin ik met mijne domheid niet kom!’ Mispelblom Beyer die
er bij was antwoordde dadelijk: Dat is waar, maar als gij er in waart, kwaamt gij er
nooit weer uit, en hij wel.
Wees gerust over onze toekomst, lieve Everdine. Ik heb een zeer hoog denkbeeld
van mijne verpligtingen omtrent u en onze kinderen, als God ons die geven wil.
Maandag avond. Straks moet ik hombre spelen. Ik breek nog even een oogenblikje
uit om aan u te schrijven. Ik denk den geheelen dag aan u en onze toekomst. Ik heb
u zoo lief Everdine, zult gij dat altijd gelooven, en daar vast op vertrouwen? Als ik
uw hartelijk schrijven nalees, doe ik verkeerd mij ongerust te maken, ik vertrouw
geheel op uw hart, maar de ondervinding van vroeger maakt mij zoo angstig dat men
eindelijk zou kunnen bewerken dat uw vertrouwen verloren ging. Waak er toch goed
voor, Everdine. Al ons geluk hangt er van af. Laten wij toch vast op elkander bouwen
dat niets in staat wezen kan ons onze toekomst te ontrooven. Ik heb zulk een beklemd
gevoel. God geve dat wij spoedig met eene aanstelling mogen verblijd worden. Als
dit het geval is zal ik naauwkeurig berekenen of wij trouwen kunnen, en als ik dan
zeg dat het kan, zult gij dan zeker toestemmen? Het idee dat wij, als ik geplaatst ben,
nog langer zullen moeten wachten is mij onverdragelijk. Als wij om ons interigten
geld mogten noodig hebben, zal ik daar wel voor zorgen, maar lang wachten zoude
mij heel moeijelijk vallen. En gij, mijne lieve beste, zoudt gij ook niet liever spoedig
geheel en al mijne Everdine willen wezen? Hoor eens lieve, wij zullen ons
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aan die kleingeestige aanmerkingen van anderen niet storen. O, als ik vroeger geweten
had, hoe de zaken regt stonden, dan had ik Krawang aangenomen. Daar hadden wij
zonder uw geld heel ruim kunnen leven, dan hadden wij nu reeds op het punt gestaan
van te trouwen. Hoe het zij, lang kan het toch niet duren, men moet mij plaatsen in
een betrekking gelijkstaande met mijn vorige. Ik wil liever van alles wat eenigszins
overbodig is afstand doen en geen enkele duit zonder noodzaak uitgeven, dan ons
geluk een dag langer uittestellen dan volstrekt moet. Ik heb u onuitsprekelijk lief,
Everdine, vertrouw vast op mijn hart. Men meent dat ik mij niet zoo goed met het
dagelijksch leven kan bezighouden? O, dit zal ik zoo naauwkeurig doen als het geluk
van u er van afhangt. Ik wil zuinig wezen, kleingeestig zelfs als dit noodig mogt
wezen, maar ik doe geen afstand van mijne hoop om binnen korten tijd gelukkig te
zijn. Als ik maar bij u was! Dag lieve Everdine, dag mijn engel, ik moet kaartspelen,
maar ik zal den ganschen avond aan u denken, dat verzeker ik u, o ik heb u zoo lief!
Donderdag 29 Jan.
Deze brief heeft reeds een paar dagen zoo gelegen. Heden morgen terwijl ik juist
in uwe brieven zat te lezen en mij bekommerde dat ik in 3 of 4 dagen niets van u
gehoord had, komt de koelie met eenen langen hartelijken brief. O hoe dank ik u
voor dat schrijven. Ik ben innig boos op mijzelven dat ik zoo scherp geschreven heb,
en nu in dezen brief alweder. Ja, mijne lieve, ik zie ook dat ik het te sterk heb
opgenomen. Het is schande dat ik mij een oogenblik ongerust heb gemaakt over een
meisje als gij. Vergeef het mij, lieve beste Engel, ik deed verkeerd, maar bedenk dat
men zich in verdrietige stemming altijd het ergste voorstelt. Men plaagt zichzelven
met de vrees voor ongeluk. Ik zie zelve in dat ik onregt gedaan heb en zoude dat zoo
gaarne herstellen. Groet nicht hartelijk van mij, en zeg dat ik met den toestand van
neef zoo vurig het beste wensch. Dag lieve engel, mijn hartelijk trouw meisje, nooit
zal ik mij weder over zoo iets ongerust maken. Dag lieve beste, duizend kusjes van
Uwen Eduard.
Reken het eerste gedeelte van dezen brief maar niet, en let alleen op het laatste
waarin ik zeg dat ik u zoo liefheb.
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[29 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine]
* 29 januari 1846
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven II, blz. 43; Brieven WB II, blz. 30)
Buitenzorg 29 Januarij 1846.
Donderdag avond.
Nadat ik heden morgen in haast eenen brief aan mijne lieve Everdine had
verzonden, dacht ik weinig dezen dag nog tijding van u te krijgen. Uw klein briefje
met de brood-koelie ontving ik heden avond. Ik was er zeer van ontsteld. Ofschoon
ik over de ziekte van den heer van der Hucht altijd een zwaar hoofd heb gehad, had
ik toch niet kunnen denken dat het zoo spoedig eene zoo ernstige wending nemen
zoude. Ik weet niet of uw briefje van gisteren avond of heden morgen is. Het spijt
mij zoo dat er vroeger geen gehoor is gegeven aan den raad om een dokter te laten
komen. Spreek hierover echter niet, maar lees het volgende als gij het goed vindt
aan nicht voor.
Heden middag heb ik dokter Toussaint gesproken, wien ik de ongunstige berichten
aangaande den heer van der Hucht mededeelde. Toussaint begon uit zichzelf er over
te spreken dat het hem zoo verwonderde dat de heer Pen niet iemand die in Indië
dergelijke ziekten meer had behandeld er bij had geroepen. Heden avond heb ik aan
dezen en genen naar Toussaint gevraagd en van verscheidenen gehoord dat ZEd.
voor een knap dokter bekend staat. Dring er toch bij Mevr. van der Hucht op aan,
als het nog niet te laat is, dat er terstond een goed paard worde gezonden met eene
uitnoodiging van den heer Pen om dáár te komen; en laat dan als het mogelijk is hier
en daar paarden ter verwisseling gereed staan. God weet hoeveel in dit geval van
spoed afhangt.
Uw lieve brief dien ik heden morgen ontving verdiende wel een lang antwoord.
De gedachte aan de positie van neef neemt echter mijne geheele ziel in. Dit echter
wil ik u schrijven, mijn engel, dat ik mij schaam over mijn vorig schrijven. Gij
beschuldigt u zelven alsof gij een en ander niet goed hadt overgebragt, neen mijne
lieve, het is geheel mijne schuld. Er bestond geene reden om mij het gezegde van
Mevr. van der Hucht zóó aantetrekken, en bovendien had ik nog geene vrees mogen
koesteren,
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want een hart als het uwe mag niet mistrouwd worden. Dit was eigenlijk het geval
niet, ik vreesde slechts dat iemand trachten zoude zich tusschen ons te stellen. Ik heb
heden per landmail naar Holland geschreven, natuurlijk het meest over u, want gij
weet: waar het hart vol van is... enz.
Ik kan zoo regt genoegelijk aan het oogenblik terug denken waarop ik u het eerst
ontmoette, en aan al die omstandigheden welke gebeuren moesten voor wij bij
elkander kwamen. Uwe eerste jaren waren niet genoegelijk, en ook ik heb nog al
gezworven, welk een heerlijke uitkomst is ons beide weggelegd! Alles heeft juist
zoo moeten geschieden om ons zoo regt gelukkig te maken. Het doet mij zoo leed u
door mijn schrijven bedroefd te hebben, ik zal mij voortaan voor die aantrekkelijkheid
wachten en nooit, nooit weder een oogenblik mij ongerust maken over uw hart, mijn
beste. Ik ben zeer bekommerd over de positie waarin men op P.S. op het oogenblik
verkeert. Roep mij toch vooral, als men denkt dat ik iets goeds zoude kunnen
verrigten.
Ik heb er mede te doen dat gij tegenwoordig zooveel te tobben hebt, en 's nachts
niet behoorlijk slapen kunt, dan om de kleine Mientje, en dan om de kiespijn. Kon
ik maar voor u waken. Denk eens lieve, eens komt er een tijd dat wij alle die
dagelijksche bezwaren van het leven te zamen dragen zullen. Mij dunkt dan wordt
elke tegenheid een genoegen. Er is toch waarlijk niets schooners in den mensch dan
de liefde. Weet ge wel dat gij (uwe positie met die der meisjes v.d. H. vergelijkende)
al heel gelukkig zijt? O, wat zullen die arme meisjes een angst uitstaan. Groet ze
allen, mijne lieve zusters vooral. Ik denk met veel genegenheid aan Henriette en
Sophie. Vindt gij niet dat wij spoedig op een broederlijken voet zijn geraakt? Met
zulke meisjes is dit ook gemakkelijk. Zeg aan H. en S. dat ik zooveel van haar houd
en mij in den vervolge zulke genoegelijke dagen voorstel.
Vaarwel lieve beste Everdine, ik heb u innig innig lief, dat gelooft gij immers wel?
Ik vertrouw vast op u, nu en altijd.
Dag mijn heele lieve, geloof mij geheel
Uwen Eduard.
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[30 januari 1846
Jan P. van der Hucht overlijdt te Parakan Salak]
30 januari 1846
Jan P. van der Hucht, de verzorger van de freules Van Wijnbergen, overlijdt te
Parakan Salak.

[31 januari 1846
Dekker op audiëntie bij de G.-G.]
31 januari 1846
Dekker op audiëntie bij Gouverneur-Generaal Rochussen.
Zie hierover, behalve de eerstvolgende brief en het rekest van 2 februari 1846,
ook een aantekening van Mimi van 14 december 1872.

[1 februari 1846
Brief van Dekker aan Tine]
1 februari 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel vel, tot het midden van de derde zijde
beschreven; op de vierde zijde geadresseerd: Hoogwelgeboren Jonkvrouwe
Mejonkvrouwe Everdine van Wijnbergen Parakansalak. (M.M.)
Buitenzorg 1 februarij 1846.
Gij zult wel verwonderd zijn mijn beste lieve, dat de koelie die heden morgen van
hier vertrok, u slechts een kort, in haast geschreven briefje van uwen Eduard bragt.
Denk daarom niet dat ik zoo weinig te antwoorden had op den treurigen brief dien
ik gisteren van U ontving. Uit uw schrijven gedateerd 30 Januarij begrijp ik dat gij
toen mijn laatsten brief niet had (dien waarin ik zeide dat ik Doktor Toussaint had
gesproken). Daaruit zult gij gezien hebben dat ik de zaak heel zorgelijk inzag; Ik
was de laatste dagen in eene groote spanning. Ik stelde natuurlijk diep belang in het
lot van die arme betrekkingen, en bovendien voorzag ik dat dit sterfgeval eenen
grooten invloed op ons ook hebben zoude. Gij weet dat ik hierover reeds vroeger
nadacht. Gisteren morgen (vóór uw brief kwam) liep ik in het galerijtje op en neêr
en gedurig was het mij in de gedachten: ‘Hoe zal het toch gaan als de Heer van der
Hucht mogt komen te vallen, en ik ben nog niet geplaatst?’ In mijne eenzaamheid
wond ik mij zelven op, ik werd verdrietig en driftig. Het gevoel van het ongelijk dat
mij wordt aangedaan, werd zoo sterk dat ik een briefje schreef aan den Adjudant van
dienst waarbij ik audientie vraagde. Toen de jongen weg was herinnerde ik mij dat
ik geene kleederen hier had, maar in mijne stemming zag ik dit over het hoofd. Ik
kreeg audientie en ging. Ik maakte natuurlijk bij
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Z: E: mijne excuses over mijn toilet &c. - hetwelk werd aangenomen. Toen heb ik
een uur achtereen gesproken. - Wat, - weet ik niet meer. Z.E. scheen niet ongevoelig
voor hetgeen ik zeide, maar het gewone ongeluk in alle regeringen bestond ook weder
hier, dat namelijk het hoofd des bestuurs weinig of niets van de zaken af weet. Als
men hem door allerlei redeneringen zoover gebragt heeft dat men eindelijk denkt:
‘nu moet hij toch toestemmen, nu heb ik hem overtuigd’ - dan is toch altijd nog de
uitvlugt: ‘Mijnheer, ik zal het eens nazien.’ - Dat wil zeggen: ik zal er eens over
spreken met menschen die er meer van weten dan ik. - Dit kreeg ik ook nu weder
ten antwoord. Z.E. zeide dat hij zich de mijne zaak betreffende stukken zoude doen
voorleggen en dat ik aanstaande Woensdag terug moest komen. Over het geheel
moet ik zeggen dat de gouverneur zeer wèl was. Hij scheen wel ontevreden met de
wijze waarop ik behandeld was, maar zou het onderzoeken.Nu moet ik U zeggen dat ik altijd geloof dat ik beter gedaan had niet op audientie
tegaan. Als ik op zulk eene audientie spreek, begin ik bedaard, maar na tien woorden
komt het denkbeeld van ondergaan onregt zoo sterk bij mij op dat ik driftig begin te
spreken. Wat ik dan zeg is gewoonlijk wel goed en waar, maar te vurig, te scherp.
Men wil dat niet. - Men vergeeft iemand zijn ongelijk, maar men vergeeft hem niet
de wijze waarop hij beweert gelijk te hebben. - Ik wist dit, en dáárom bleef ik altijd
van B/zorg weg. Ik schreef heel bedaard memories en verzoekschriften, en die hadden
een goed effect, zoo als gij uit dat besluit van 11 Januarij gezien hebt. Door mijne
verdrietige stemming van het oogenblik heb ik mij laten verleiden om van mijn
principe daaromtrent aftegaan, en het spijt mij.Na de audientie kwam ik te huis en ging slapen. Toen ik wakker werd vond ik uw
brief. Ik was zeer ontroerd zoo als gij begrijpen kunt. Dadelijk zeide ik tot Crone: ik
ga morgen naar Parakan Salak (Den dood van den Heer v.d. H. wist hij reeds, door
den koelie die dadelijk verteld had dat er iemand dood was). Crone raadde mij dit af
‘want, zeide hij, hoe zult gij het Woensdag maken, als gij niet hier zijt? Laat den
Gouverneur naar de --- loopen, zeide ik, gij hoort immers dat Everdine mij dáár
roept! Waarlijk, dit was toen mijn voornemen. Ik had
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mijn jongen reeds gezegd dat ik op reis ging, en dat ik heden morgen te vijf ure
vertrekken wilde. In weêrwil van dit voornemen bleef ik den ganschen nacht nadenken
of het wel goed was dát ik ging. Want ik besefte zeer goed dat de Gouverneur aan
den algemeenen secretaris inlichtingen vragen zoude. - Nu ik derhalve eens begonnen
was met spreken, moest ik ook naar dezen gaan, daar er van de wijze waarop de Alg:
Secr: de zaak vóórdroeg natuurlijk veel zoude afhangen. Was ik dus gegaan dan had
ik dit moeten verzuimen. De begeerte om U weêrtezien, de zucht om bij treurenden
te wezen, de verpligting aan den anderen kant, om hier te blijven ten einde zooveel
mogelijk ons belang te behartigen, alles woelde in mijn hoofd door elkander. Ik
veranderde gedurende den nacht telkens van besluit. Eindelijk besloot ik te gaan, maar toen het oogenblik van vertrek dáár was, schreef ik dat korte briefje dat de
koelie naar P.S. gebragt heeft.Op het oogenblik (Zondag avond) weet ik nog niet of ik morgen gaan zal of niet.
Ik kan elk oogenblik geroepen worden. - Ik had dezen brief reeds zoo ver
afgeschreven, en meende als ik zelf niet ging, dezen door een koelie te zenden; ik
hoor daar echter dat morgen ochtend de Heeren van den Heuvell en 's Jacob (predikant
en adjudant van den G.G.) naar P.S. zullen gaan. - Ik zal dezen brief aan Ds. v.d.
Heuvell doen bezorgen met verzoek dien medetenemen. Besluit ik dan nog om zelf
ook te komen, - dan is er niets verbeurd. - Gij hebt dan in allen gevalle een brief.
Ik ben heden morgen bij den Alg: Secret: geweest, en heb ook daar mijn best
gedaan dien man te bewegen om mijne zaken goed aan den G.G. voortedragen. Over
het geheel geloof ik echter dat het mijn voordeel niet geweest is. Ik spreek niet
onderdanig genoeg naar den zin van die menschen. Enfin, - ik zal doen wat ik kan.
- Misschien schrijf ik nog eene memorie aan den G.G. zelf.
En nu lieve beste Everdine, wat zal ik wel zeggen over den slag die U en allen
getroffen heeft. Het is verschrikkelijk. - Zeg aan Mevr: v.d. Hucht dat mijn hart
bloedt bij de gedachte aan haar verlies. Ik ken geen anderen troost, dan mede te
gevoelen, en dat doe ik, God weet het. Vergeef mij, dat ik niet lang schrijf. - Ik
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had heden avond nog tijd genoeg, maar mijne aandoeningen zijn te hevig - Telkens
sta ik op, en loop heen en weêr, en dan schrijf ik weêr een regel. Ik denk er altijd
nog aan om morgen zelf te komen; - een paard heb ik, maar ik neem geen vast besluit,
want ik weet dat ik toch den ganschen nacht weder verander. Ik wankel tusschen
mijn wil, en hetgeen ik geloof in ons geval pligt te zijn. - Groet de arme verlatene,
en de meisjes. - Zeg maar niet veel van mij - men weet het wel dat ik gevoel. Vaarwel,
lieve beste, ik ben heel bedroefd, maar mijne liefde voor U blijft altijd boven - vaarwel
mijn engel, mijne everdine.
Uw Eduard
Geef den Heer v.d. Heuvell stellig een brief voor mij mede; ik wil dat hij den G.G.
over ons engagement spreke. Dan zal ik Woensdag aan Z.E. laten gevoelen wat ik
opgeofferd heb om hier te blijven.Ik wil hier nog iets bijvoegen, waarover ik den geheelen avond gedacht heb of ik
het schrijven zoude of niet, - namelijk dit: Verzoek Mevrouw van der Hucht aan v.d.
Heuvell te vragen om bij den G.G. op eene spoedige en goede plaatsing aantedringen.
Als gij dit doet, zeg er dan vooral het volgende bij.
Ik zoude het hoogst onkiesch vinden als ik dit vraagde in mijn belang. De positie
der familie ligt mij oneindig nader aan het hart dan alle mogelijke plaatsingen, en
het ligt bovendien niet in mijnen aard om protectie te vragen. Daarom weifelde ik
met dit nu te vragen. Maar het belang van allen eischt het, geloof ik. - Ik moet dadelijk
geplaatst worden, en wij moeten trouwen. - Vertel het Mevr: vdH. toch goed dat ik
mij wel wachten zoude in deze omstandigheden haar met dit verzoek lastig te vallen
als ik niet geloofde dat het pligt is over alle bedenkingen heen te stappen - Er blijft
ons niets over dan alles zoo goed mogelijk te schikken, en eene spoedige plaatsing
van mij, hoort daar ook toe. - Denk slechts aan Henriette en Sophie. - Vaarwel lieve
-
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[2 februari 1846
Rekest van Dekker aan de G.-G.]
* 2 februari 1846
Rekest van Dekker aan Gouverneur-Generaal J.J. Rochussen. (Bescheiden 1900,
blz. 81)
Buitenzorg, 2 Februarij 1846.
Aan Zijne Excellentie den Heere J.J. Rochussen, Grootkruis, Kommandeur,
Minister van Staat, enz. Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.
Excellentie!
Na eergisteren de hooge eer genoten te hebben ter audientie bij Uwe Excellentie
te worden toegelaten, waag ik het op heden Uwe Excellentie andermaal met dit
schrijven te adiëren, opdat niets onbeproefd blijve wat strekken kan, een einde te
maken aan de omstandigheden waarin ik verkeer: Ik acht mij te meer tot dezen stap
verpligt omdat ik mij overtuigd houde dat dit schrijven noodzakelijk is ter aanvulling
van hetgeen er aan mijne mondelinge voordragt van den 31en Januarij gewis
ontbroken heeft. Ik verzoek Uwe Excellentie mij deze vrijmoedigheid, uit aanmerking
der positie waarin ik verkeer, te willen vergeven.
Na in Julij 1842 van tweede kommies ter Algemeene Rekenkamer tot kontroleur
der 2e klasse voor den dienst ter Westkust van Sumatra bevorderd te zijn, werd ik
aldaar belast met het civiel gezag in de afdeeling Natal.
Ik had het genoegen als zoodanig eenige bewijzen van goedkeuring van den Civielen Militair-Gouverneur van gemelde kust in te oogsten, over de wijze waarop ik mij
in moeijelijke oogenblikken van mijnen pligt tegenover eene ontevredene inlandsche
bevolking gedragen had.
Eenige maanden voor mijne komst waren de onderzoekingen in de zaak van het
Mandhelingsch-hoofd Jang di Pertoewan afgeloopen, zijnde daarbij, naar den wil
van den Civiel- en Militair-Gouverneur, genoemd hoofd vrijgesproken van den tegen
hetzelve ingebragte beschuldiging van oproer.
Zeker regtsgeding tegen eenen Si Pamaga, met het vorige in een zeer nauw verband
staande, was onder de leiding van mijnen voorganger, den Controleur 1e klasse van
Meerten, als voorzitter van den Natalschen raad, insgelijks ten einde gebracht.
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Het te dier zake uitgesproken en geëxecuteerd vonnis mishaagde den Civiel- en
Milit.-Gouverneur, die in de maand Februarij 1843 in persoon op Natal kwam, ten
einde een nader onderzoek in die zaak te bewerkstelligen.
Een der gevolgen van dit onderzoek is onder anderen geweest het suspenderen
van den Resident van Aijer-Bangies Weddik. Op dat oogenblik was ik kontroleur
van Natal, en medegecommitteerde tot het verhoor der getuigen; en ik verschilde
van den Civiel- en Militair-Gouverneur in gevoelen aangaande de regtvaardigheid
van sommige toen genomene maatregelen, speciaal omtrent het bannen van den
inlander Soetan Salim (thans gerelegeerde te Tjanjor) en het suspenderen van den
Toeankoe van Natal.
Ik was krachtens mijne betrekking verpligt, bij die gelegenheid voor mijn gevoelen
uit te komen, hoe zeer ik dan ook overtuigd was dat die handelwijze mij nadeel
berokkenen zoude.
In Augustus daaraan volgende, werd ik verplaatst naar de Padangsche Bovenlanden,
en op mijne reize derwaarts werd ik op Padang aangehouden met last mij te
verantwoorden, aangaande verschillende aanmerkingen op mijne administratie.
Die verantwoording volgde oogenblikkelijk, hetgeen niet belette dat ik op Padang
verblijven moest, wordende mij reeds terstond het leven verbitterd door de
plaatsgrijpende meening dat eene door mij als vendumeester te Natal gepasseerde,
en als Dekker in 's lands kas gediscompteerde venduacceptatie valsch was. Het
produceeren van een authentiek afschrift der vendurol maakte hieraan een einde.
Eindelijk vond men in mijne kasrekening een verschil van f2106 tusschen een
door mij afgegevene wissel, en het daarvoor bij kas verhandeld cijfer.
Het verdient opmerking dat dit verschil niet terstond in het oog is gevallen bij de
examinatie mijner maandelijksche kasrekening te Aijer-Bangies, daar toch genoemde
wissel op de hoofdkas te dier plaatse was afgegeven.
Ware dit geschied dan hadde ik hoogstwaarschijnlijk het bedrag dier tekortkomst
kunnen recouvreren; zooals ik dan ook den Civiel- en Militair-Gouverneur ter
Westkust van Sumatra verzocht mij op eigene kosten terstond naar Natal te doen
terug
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vertrekken, ten einde de zaak in loco te onderzoeken, met stellige verzekering alsdan
terstond de ontbrekende f 2106 aan te zuiveren.
Dit werd mij geweigerd. Ik werd gesuspendeerd ter zake van ontrouwe
administratie, met verbod mij van Padang te verwijderen.
Twaalf volle maanden heb ik op die wijze op eene plaats waar ik niemand, en
niemand mij dan volgens de nadeeligste geruchten kende, geleefd. Ik had volstrekt
geene middelen overgespaard, en trachtte dus te bestaan der weinige kleederen, die
ik successievelijk verkocht.
Op het laatst van mijn verblijf aldaar openbaarde zich in den algemeenen geest
eene verandering ten mijnen voordeele, men kreeg medelijden, en bood mij een
aalmoes aan.
Men was begonnen met mij onrechtvaardig te verdenken, ik kon dus niets van die
lieden aannemen.
Toen leed 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! Niemand groette 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 10en Augustus 1844 heb ik mij neergelegd om te sterven, van honger te
sterven, Uwe Excellentie. Ik had in drie etmalen niet gegeten! Een chinees wien ik
eens eene dienst bewezen had, vond mij, en bragt mij eten.
Op eenen avond toen ik te acht ure nog niet wist waar ik den nacht zoude
doorbrengen, schreef ik eenen brief aan Z.E. den Gouverneur-Generaal Merkus.
Kort daarop ontving de Civiel- en Militair-Gouverneur der Westkust last mij naar
Java te laten vertrekken.
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Hier werd mij wachtgeld verleend, bedragende na aftrek der 14% korting f78 half
koper 's maands.
Om te leven was dit genoeg, want ik had geleerd met weinig tevreden te zijn, tot
herstel mijner omstandigheden te weinig.
Om op Batavia mij zooveel mogelijk in de publieke opinie te rehabiliteren, leefde
ik, hoewel weinig, toch zoo fatsoenlijk mogelijk; bouwende op de mij telkens van
hoogerhand gedane beloften, die mij eene afbetaling zouden mogelijk maken, maakte
ik schulden.
In November 1844 wendde ik mij door intermediair der Generale Directie van
Financiën tot het Gouvernement, met een verzoekschrift, houdende:
‘Dat ik die f2106, waarvoor men mij had gesuspendeerd, nimmet genoten had;
Dat ik die zaak tot klaarheid zoude hebben gebragt, indien men mij op Padang
hadde toegestaan naar Natal te vertrekken;
Dat ik altijd verwachtte dat deze aangelegenheid ten laatste in mijn voordeel zoude
worden opgehelderd;
Doch dat de ondergane ellende van den laatsten tijd mij noopte aan deze zaak, op
wat wijze dan ook, een einde te maken;
Dat ik afgemat was van de pogingen om mij in mijne omstandigheden staande te
houden;
Dat eene wederplaatsing waaraan ik zoo groote behoefte had, van de beëindiging
dezer zaak afhankelijk scheen, en
Dat ik daarom de ten mijnen laste gebragte schuld van f2106 erken; met verzoek
wijders dat bedrag te mogen voldoen door eene inhouding van hetgeen ik in allen
eerbied meende te goed te hebben.’
Aan dit verzoek is wat de storting aangaat voldaan; de plaatsing echter is tot nog
toe achterwege gebleven.
Twee keeren ben ik zoover mij bewust is, door de Generale Directie van Financiën
voorgedragen, eens tot eersten kommies te Benkoelen, en eens tot kommies te
Passaroeang. Telkenmale is die voordragt uithoofde der aanspraken van anderen,
vruchteloos geweest.
In September des vorigen jaars werd ik belast met het bijwerken van eenen
achterstand in de administratie te Krawang. Ik bevond mij op dat oogenblik te
Buitenzorg, en heb uit gebrek aan

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

634
andere middelen, den weg derwaarts te voet gemaakt. Daar zijnde heb ik mij, naar
ik eerbiedig vertrouw, voldoende van mijne verpligting gekweten. Wat mijne
inkomsten te Krawang aangaat, neem ik de vrijheid mij eerbiedig te refereren aan
den inhoud mijner rekesten van den 19 December 1845 ll. Bij mijn vertrek van
Poerwakarta had ik de noodige gelden niet mijne weinige goederen te doen
transporteeren.
Bij besluit van den 11en Januarij ll. No. 10 is onder anderen de Generale Directie
van Financiën aangeschreven mij tot wederplaatsing in eene bediening, geëvenredigd
aan de laatst door mij bekleede, bij de eerste gelegenheid in aanmerking te brengen.
Dankbaar voor die beschikking zou ik niet gewaagd hebben Uwe Excellentie met
andere verzoeken te bemoeijelijken. Eene bijzondere omstandigheid echter, die een
spoedig herstel mijner zaken dringend vordert, heeft mij genoodzaakt, ofschoon ik
de daartoe passende kleeding niet bezat, Uwer Excellentie om een particulier gehoor
te verzoeken.
Dat gehoor is mij goedgunstig verleend geworden, het was mij echter niet mogelijk
in die weinige oogenblikken, Uwer Excellentie al het voorgevallene naar eisch mede
te deelen, en de aanspraken, welke ik in allen eerbied vermeen te bezitten, te
ontvouwen. Ik moest in een kwartier lucht geven aan de aandoeningen van negen en
twintig maanden; ik moest in één oogenblik Uwer Excellentie mededeelen hoe ik
geknakt was in mijne middelen, in mijne carrière, in mijne gezondheid, misschien
in mijne geestvermogens.
Ook in deze missive heb ik Uwe Excellentie de ondergane krenkingen en
ontberingen slechts zeer onvolledig medegedeeld. Het valt mij moeijelijk mij de
omstandigheden van de laatste drie jaren voor den geest terug te brengen, zonder mij
daarbij in bittere klagten te uiten over sommige ten mijnen opzigte genomene
maatregelen, klagten, welke ik, hoe natuurlijk overigens, uit eerbied voor Uwe
Excellentie vermeen te moeten onderdrukken.
Ik neem niettemin de vrijheid Uwer Excellentie met gepaste bescheidenheid op
te merken dat primitief die suspensie wegens ontrouw niet billijk geweest is; en dat
uit die suspensie alle mijne latere lotgevallen zijn voortgesproten. De aanzuivering
der som
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van f2106 hadde veel gemakkelijker kunnen geschieden, indien ik niet in mijne
betrekking ware geschorst geworden; terwijl ik dan gedurende al dien tijd ten nutte
van mij zelven, en misschien ten voordeele van den Lande had kunnen werkzaam
zijn.
Ik geloof eerbiedig dat het buiten de magt van het Gouvernement staat, mij voor
al het ondergane, geheel schadeloos te stellen. Alleen wat het geldelijke aangaat,
zoude zulks kunnen geschieden, het is daarom dat ik de vrijheid neem als nog terug
te komen op mijne verzoekschriften van den 19en December Ao Po.
Ik weet dat men mij voor eene administratieve betrekking, op grond van het
gebeurde, ongeschikt acht. Deze ongeschiktheid is geenzins bewezen Uwe Excellentie.
Meermalen bevond ik mij, ten gevolge der spanning welke er door de toenmalige
Mandhelingsche gebeurtenissen, in het Natalsche heerschte, weken lang van huis,
en moest dikwijls de administratie van lang verloopen tijd naderhand in ééns
bijwerken, maar al bestaat die ongeschiktheid, Uwe Excellentie, ik zal misschien
andere hoedanigheden bezitten die mij tot het bekleeden van eenige bediening
bekwaam maken, en die het welligt jammer doen zijn dat ik twee en een half jaar
werkeloos heb moeten doorbrengen. Ik geloof geschiktheid te hebben voor het
inlandsch bestuur; ik ben redelijk bedreven in de taal; ik ben gehard tegen
vermoeijenissen en ontberingen van allerlei aard; ik heb ondervinding opgedaan,
Uwe Excellentie, en ik beweer eerlijk man te zijn.
Ik neem de vrijheid mij bij Uwe Excellentie voor eene spoedige, eenigzins gunstige
plaatsing, eerbiediglijk dringend aan te bevelen.
Ik zoude Uwer Excellentie, indien zulks niet beneden H.D.Z. aandacht ware,
verzoeken naar mijne geschiktheid te doen informeeren bij den Heer
Directeur-Generaal van Financiën, die vroeger als President der Algemeene
Rekenkamer drie jaren lang mijn chef was, bij den heer Directeur van producten, ten
wiens burele ik het vorig jaar 4 à 5 maanden zonder bezoldiging ben werkzaam
geweest en aangaande de wijze waarop ik mij in alle omstandigheden gedragen heb,
bij ieder die mij op Sumatra, Batavia of hier gekend heeft.
Verschooning vragende voor de vrijmoedigheid waarmede ik
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in deze missive Uwe Excellentie met de mededeeling mijner omstandigheden, als
eene laatste poging heb durven naderen, eindig ik met het eerbiedig verzoek dat het
Uwer Excellentie moge behagen, in dit geval desnoods tot buitengewone maatregelen
over te gaan, ter verbetering eener positie welke uit buitengewone oorzaken is
voortgesproten.
Ik heb de eer met verschuldigde onderdanigheid mij te noemen,
Excellentie!
Uwer Excellentie's Dienstvaardige Dienaar,
Douwes Dekker.

[4 februari 1846
Dekker opnieuw op audiëntie bij de G.-G.]
4 februari 1846
Dekker opnieuw op audiëntie bij de Gouverneur-Generaal. (Zie brief van 1 februari
1846.)

[5 februari 1846
Tweede rekest van Dekker aan de G.-G.]
* 5 februari 1846
Tweede rekest van Dekker aan de Gouverneur-Generaal. Het rekest is niet
gedagtekend, maar werd op de Secretarie op de 5de februari geagendeerd.
(Bescheiden, 1900, blz. 95)
Aan Zijne Excellentie den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië enz. enz.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Eduard Douwes Dekker, ambtenaar
op wachtgeld.
Dat hij, na bij besluit ddo. 13 September 1845 No. 8 ter beschikking van den
Assistent-Resident van Krawang gesteld te zijn, zich onmiddellijk derwaarts heeft
begeven en genoemde plaats niet verlaten heeft dan in de meening dat het de intentie
van het Gouvernement was, dat hij aldaar niet langer dan tot ulto. December ll. zoude
werkzaam zijn;
Dat hij als nu ervaren heeft, dat hij zich in het denkbeeld heeft vergist;
Dat hij derhalve Uwe Excellentie eerbiedig is verzoekende hem adressant alsnog
te willen stellen ter dispositie van den Assistent-Resident van Krawang, op den voet
als bij opgemeld besluit van den 13en September 1845 No. 8 was bepaald.
Hetwelk doende, enz.,
Douwes Dekker.
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[12 februari 1846
Besluit van de G.-G. tot wederplaatsing van Dekker te Krawang]
12 februari 1846
Besluit van de Gouverneur-Generaal betreffende Dekker. (M.M.)
(Zegel 1 G.)
No. 39.
Extract uit het Register der Besluiten van den Minister van Staat, Gouverneur
Generaal van Nederlandsch Indië.
Buitenzorg, den 12 Februarij 1846.
Gelezen een rekest van E. Douwes Dekker, ambtenaar op wachtgeld, daarbij
verzoekende om nog langer het effect te genieten van het Besluit van 13 September
1845 No. 8, waarbij, hij tot Ultimo December 1845 is gesteld ter beschikking van
den adsistent Resident van Krawang onder genot van eene toelage van f108⅓ 's
maands boven zijn wachtgeld van f91⅔ 's maands;
Is goedgevonden en verstaan:
Den ambtenaar op wachtgeld E. Douwes Dekker, in afwachting van wederplaatsing,
alsnog voor den tijd van zes maanden te stellen ter beschikking van den adsistent
resident van Krawang, op den voet bepaald bij besluit van den 13 September 1845
No. 8.Extract dezes zal worden verleend aan den belanghebbende, tot informatie;
Accordeert met voors: Register;
De Adjunct Secretaris van het Gouvernement;
FCRose.
Aan Den ambtenaar op wachtgeld
E. Douwes Dekker.
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De laatste verlovingsweken
De plotselinge dood van Jan van der Hucht, de leider van de kolonisatiepoging, heeft
de positie van Tine en haar zusters ingrijpend gewijzigd. Voor Tine was nu ondanks
allerlei bezwaren een spoedig huwelijk wel de aangewezen weg; haar twee jongere
zusters echter zagen de Indische toekomst zo donker in, dat zij eraan gedacht hebben
naar Nederland terug te keren (Brief van 13 maart 1846). In de loop van februari
1846 heeft Dekker nog korte tijd op Parakan Salak doorgebracht, en zeker moet hij
ook in Tjiandjoer zijn geweest. Op een goed paard, gekocht van Willem van der
Hucht, is hij tegen het einde van die maand opnieuw naar Krawang vertrokken;
tezelfdertijd blijkt Tine, om ons onbekende redenen, naar Tjiandjoer te zijn gegaan,
waar zij bij de familie Obdam gelogeerd heeft (Zie de brief van 6 maart 1846, en een
aantekening van Mimi, 14 december 1872). Tussen Dekkers aankomst in Poerwakarta
en zijn reis naar Tjiandjoer terwille van de huwelijksvoltrekking ligt nauwelijks meer
dan een maand.
Over de gebeurtenissen en vooral over de stemmingen en ontstemmingen van die
maand lichten de voortgezette verlovingsbrieven ons ten duidelijkste in. Maar hun
reeks, die een opmerkelijke en voor het midden der negentiende eeuw uitzonderlijke
vorm van huwelijksvoorbereiding is, eindigt uiteraard bij het huwelijk zelf. Van de
tijd daarna weten wij enkel - via Mimi - dat Tine en Dekker hun intrek hebben
genomen bij de familie Dickelman, waar tevoren ook hij alleen verblijf had gehouden.
Mag men uit een latere moeilijkheid met de vendumeester (zie 15 maart 1847) de
gevolgtrekking maken, dat zij er zich toch voldoende hebben ingericht om bij hun
vertrek aanleiding te geven tot een vendutie? Er is dienaangaande geen zekerheid.
Nog voor de wittebroodsweken voorbij waren, werd Dekker benoemd tot kommies
te Poerworedjo: een bevordering, zeker,
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maar toch een verbanning gelijk. Zoals in kolonel Michiels schijnt Dekker zich ook
in Gouverneur-Generaal Rochussen te hebben vergist.
Voor zijn vertrek naar Poerworedjo heeft Dekker, volgens Mimi, een bezoek aan
Batavia gebracht en aldaar bij de heer Coorengel gelogeerd (Aantekening 16 november
1876). Wanneer dit precies heeft plaatsgevonden, is niet bekend. Waarschijnlijk heeft
Dekker tot eind mei zijn functie in Krawang vervuld, en in de maand juni de reis
gemaakt naar zijn nieuwe standplaats. In dit geval hebben Tine en hij de
huwelijksvoltrekking van haar zuster Henriëtte met J.C.W. Baron van Heeckeren tot
Walien, te Tjiandjoer, dus niet bijgewoond.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[28 februari 1846
Brief van Dekker aan Tine]
28 februari 1846
Brief van Dekker aan Tine. Enkel groot vel, aan éen zijde beschreven. (M.M.) De
laatste twee woorden zijn de titel van een roman van Walter Scott.
Poerwakarta 28 februarij 1846.
Mijn heele lieve Everdine: Zie je wel meisjelief dat de post van maandag U een
brief brengt. Ik heb een zeer goede reis gehad. Het paard is een heerlijk beest dat
niet genoeg kan geprezen worden. De weg was ellendig, - op sommige plaatsen ging
ik met de voeten in de modder, en toch had ik hier aankomende nog werk om het
beest intehouden. De ontvangst hier was perfect. De Resident en zijne vrouw (die
N.B. alle dagen hare bevalling verwacht) waren zeer hartelijk, - mijne kamer was al
weder klaar. Phitsinger was blijde dat ik terug was gekomen... - Heden morgen voor
het ontbijt ben ik bij Permentier gegaan. - Ik had mij voorgenomen om geene
onaangename zaken aanteroeren, en ik bevond mij hier goed bij. - Ik geloof eigenlijk
dat die menschen een uitbrander verwacht hadden, en dat zij blijde waren er zoo
goedkoop aftekomen. - Dat is dus alles wèl hier, (wat mij betreft) maar overigens
ligt de geheele P.w.K. tasche maatschappij vreesselijk met elkander overhoop. Overal
haken & oogen - tot vechtpartijen incluis. - Ik heb al overal gezegd dat ik terstond
wil trouwen. - Plaats is hier nergens, want bij den Resident is alles vol, zoo zelfs dat
ik geproponeerd heb om met Phitsinger in eene kamer te gaan. - Wees echter niet
ongerust dat wij het niet zouden kunnen klaar spelen, al was het maar in een
bamboezen hokje. - Over dit alles nader aanst: post. Er is hier eene Jufvrouw
gelogeerd, ik heb haar nog maar even gesproken. - Ik heb te weinig tijd voor eene
amourette, wees dus gerust deze keer. - Ik ben zeer wel en hoogst gelukkig in ons
vooruitzigt. Ik heb U innig lief mijn best lief meisje.-
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De brief aan den Hr Rutering zend ik U woensdag. - Ik heb nu haast. Groet onze
Sophie, en voorts wie gij wilt. Aanst: Woensdag een' langeren brief. - Dag mijn lieve
engel, - ik heb gedurig aan U gedacht. Wees maar weltevreden, - onze wenschen
zullen spoedig vervuld worden. Adieu
geheel uw Eduard
De stang van van Heeckeren is bij Ontrop. Zeg hem dit s.v.p. Hebt gij gisteren morgen
dat briefje ontvangen in Quentin Durward?

[4 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine]
4 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel vel, waarvan ruim twee zijden beschreven;
op de vierde zijde geadresseerd: Mademoiselle Everdine van Wijnbergen Tjanjor.
(M.M.)
Poerwakarta 4 Maart 1846 (Woensdag) Ik weet wel mijn lieve engel dat ik U beloofd heb ‘de volgende post meer’, en ik
schrijf ook, maar wil mijne lieve Everdine met een' korten haastig geschreven brief
van haren Eduard genoegen nemen? Troost U maar mijn beste, heel gaauw hoop ik
zelf te komen - Denk dat ik U heel heel innig lief heb en dus geen oogenblik langer
wachten zal dan volstrekt moet.
Ingesloten brief aan Rutering - Lees dien en doe er een ouwel op, en tracht te
bewerken dat ZED. mij met de eerste post antwoordt - De zaak is zóó: om aanteteeken
moeten wij een Certificaat van de Weeskamer hebben - om dat Certific. te krijgen
moet mijne acte van bekendheid overgelegd worden, - en vóór ik die kan opmaken
moet ik weten of Rutering dezelve zóó goed vindt, - anders geeft het naderhand
weder oponthoud. - Als ik antwoord heb kan ik dadelijk het rekest aan de W. kamer
schrijven, dan zal ik het U ook toezenden met een extra koelie om te teekenen. Dan
gaat dit terstond naar Batavia met een particulieren brief aan den Secretaris (dien ik
ken) om spoed te maken. - Zoodra ik dat Certificaat ontvangen heb, kom ik den
volgenden dag.
Zend mij nu maar dadelijk Uwe geboorteacte Ik ben heel gezond, en opgeruimd. Ons vooruitzigt is al te
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schoon om verdrietig te zijn. - Ik heb heel veel te doen - en geen kwartier tijd, maar
ik ondervind dat men mij nog al op prijs stelt, en dat is een genoegelijk gevoel - Ik
ben met alle menschen wèl. - De resident is zelfs hartelijk, en zijne vrouw ook. Wáár wij zullen intrekken is nog onzeker, maar dat er voor gezorgd zal worden is
zeker. Of bij den resident, - of bij Permentier (die ons reeds geinviteerd heeft) of in
een nieuw huis dat nog niet af is maar waar veel haast mede gemaakt wordt. - De
resident is er zelf naar toe gegaan om de menschen aantesporen - Wees niet
bekommerd, lieve Everdine. Gij zult het hier zoo goed hebben als op Pwkarta mogelijk
is. - Nu ik weet dat gij hier komt, begin ik de plaats lief te vinden - Niet zoo groot,
maar eigenlijk mooijer dan Tjanjor. - De menschen zijn allen onderling onwel maar
voor mij is ieder bijzonder goed. - Ik ben met de goedheid van den Residt en zijne
vrouw verlegen. - Ik mag alles doen behalve met de nieuwe Jufvr. v. Gezels: spreken,
- want ik ben al te ondeugend zegt Mevr: D - Men plaagt mij met het dreigen dat
men rapport aan U zal doen. Men denkt niet dat gij alles weet; - Als gij geld krijgt
is het goed, - zoo niet, dan zal ik mij wel redden, - wees onbekommerd Hoogstwaarschijnlijk hebben wij hier geene uitgaven - en dan is f200. - 's maands
heel veel, - dan kunnen wij later wel werk van dat andere maken. - Als het U dus al
te moeijelijk is (hetgeen ik best begrijp) vraag dan maar niets - Kan het echter dan
is het beter - Van van Deventer nog geen antwoord, - ik denk vrijdag. Ik heb naar
Batavia geschreven om mijne kleederen die nu al 5 à 6 maanden in de maak zijn Ik hoop ze te krijgen - Zoo niet, dan is het ook goed - Ons geluk hangt niet van een
rok af Vergeef mij mijn slordig schrijven. - Ik heb veel te doen lieve beste engel. Door
veel te werken help ik den Resident die altijd in de brand zit, en daardoor verzeker
ik U een goede ontvangst op Pwk - Ik kan U niet zeggen hoe dierbaar gij mij zijt.
Wees toch opgeruimd mijne lieve, ik ben het ook. - Wees verzekerd dat ik haast
maak. - Als die papieren in orde zijn wacht ik nergens op; - verlof voor 3 à 4 dagen
heb ik al bedongen - Phitsinger komt waarschijnlijk met mij mede. Dag lieve beste;
- over weinig dagen zijt gij mijn bruidje Groet Sofje.
Uw Eduard
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Als ik antwoord van Rutering heb, hoop ik U den dag te kunnen opgeven waarop ik
komen zal, - ten minste ten naaste bij - want het hangt van het antwoord der W.K.
af.

[6-7 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine]
6-7 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel plus enkel vel, tot het midden der vijfde
zijde beschreven. Op de zesde zijde geadresseerd: Hoogwelgeboren Jonkvrouwe
Mejonkvrouwe Everdine van Wijnbergen Tjanjor. (M.M.) v. H.: van Heeckeren. Mej. Cleerens: de dochter van de resident der Preanger Regentschappen.
Poerwakarta 6 Maart 1846.
(Vrijdag)
Mijne heele lieve Everdine! De post van heden bragt mij drie brieven, een van
van Deventer, - een van Keuchenius en een van U, mijn beste. Die van van Deventer
zend ik U ingesloten: gij zult uit den inhoud zien dat die benoeming voor Padang
(op zijn best genomen) nog lang duren kan, maar tevens dat de Heer Pahud (Directr
van Producten) mij wel wil helpen. De Heer Launij die volgens dien brief ongesteld
is, is Directeur van Middelen en Domeinen en beiden zijn Leden van den Raad van
Financien. De president is de Heer Ruloffs die mij altijd genegen was. Als nu die
benoeming voor Padang niet geschiedt, of als de keus op een ander valt, houd ik mij
toch verzekerd dat de Raad van financien wel bij eerstkomende gelegenheid voor
mij zorgen zal. - Wees dus maar heel gerust, mijne lieve. De hoofdzaak is ons
huwelijk, en dat gaat spoedig door, het overige is bijwerk.Met genoegen zie ik dat gij toch aan van der Hucht geschreven hebt, schoon het
mij leed zoude doen als het U al te moeijelijk gevallen was. Bekommer U ook
daarover verder nu maar niet. - Hoe het loopt, wij zullen ons weten te helpen. - Ik
heb deze maand aan van der Hucht te betalen ruim f 400 - koper. Ik zal het op zijn
tijd volgens mijne afspraak kunnen zenden en nu zoude het mij eigenlijk spijten als
hij dacht dat ik die schuld met uw geld betaalde; - daarom hoop ik het hem te zenden
voor hij aan Uw verzoek gevolg heeft gegeven.
Ik ben zeer benieuwd naar het antwoord op uwe mededeeling
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aan de familie. - Wilt gij mij goed vertellen wat men U schrijft? Dat antwoord van
v. H. vind ik al vrij stug. - Maar après tout, wat scheelt het ons Gij zult uit mijn' vorigen gezien hebben dat het mij zeer goed bekend was dat wij
aan de Weeskamer moeten schrijven. Ik hoop aanst. maandag, antwoord van den
Heer Rutering te hebben en tevens uwe geboorteacte te ontvangen, dan zal die zaak
heel spoedig afloopen. Als de vereischte Acte van bekendheid volgens het ingezonden
model kan opgemaakt worden, kan ik dezelve hier laten opmaken; dit wint veel tijd
uit.
Ei, ei, mag ik met U tevreden zijn? - Dat is het woord niet lieve Everdine. Ik ben
innig gelukkig - Ook ik zie de toekomst zoo vertrouwend tegemoet. Met Gods zegen
kan er niets aan ons geluk ontbreken. Ik weet dat gij mij liefhebt, en hoe groot mijne
liefde voor U is kan ik U niet uitdrukken. Weet gij wel dat wij in eene
benijdenswaardige positie zijn. Ook ik zoude met geen persoon willen ruilen - Eenige
jaren geleden was ik waarlijk in moeijelijke omstandigheden - Nu heeft God alles
boven bidden en danken, wèl gemaakt.
Misschien is het ons voordeel wel dat er in de vervulling dier betrekking op Padang
eene vertraging plaats vindt, daar misschien de Gouvr. Generl. over eenigen tijd beter
aan eene voordragt ten mijnen gunste zal gevolg geven dan nu dadelijk, omdat Z.E.
misschien denken zal dat ik nu mijne zonden nog niet genoeg geëxpieerd heb. Ik heb
er altijd nog idee op. - Als de Gen: Directie mij voordraagt kan men die voordragt
niet voorbijzien, daar het Gouvt toch zelf last gegeven heeft om bij de eerste
gelegenheid op mij te letten.Nog altijd weet ik niet waar wij zullen intrekken. Beschouw dit echter niet als of
wij niet teregt zouden komen. Het is eer een embarras de choix. Permentier heeft
ons direct geïnviteerd, en ik geloof nog altijd dat de Resident dit doen zal. Buiten
die twee gelegenheden zouden wij in het huis kunnen trekken dat nu voor Phitsinger
gebouwd wordt. Dit laatste was préferabel aan den eenen kant, omdat wij alsdan vrij
en alleen zouden zijn, maar aan den anderen kant moeten wij dan Uitgaven doen
voor meubelen enz. - Die uitgaven zouden mij niet afschrikken als ik hier mijne
standplaats had, maar om voor korten tijd ons interig-
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ten is immers onaangenaam. (Men spreekt mij weder om in de plaats van Permentier
te komen, - maar ik laat er mij niet over uit. Ik wacht eerst decisie omtrent Padang.)
Ja mijn beste, ik kijk heel vriendelijk, en niet strak, want ik heb uwen lieven brief
voor mij. Gij weet niet hoe beminnelijk gij in uwe brieven zijt, - bijna zoo beminnelijk
als in persoon. - Wat is liefde toch wonderlijk, - het is een heilig gevoel. Het
vooruitzigt dat gij spoedig bij mij zult wezen maakt mij zoo vrolijk en opgeruimd
dat ik alles met genoegen doe, en heel gemakkelijk werk. - Alles schijnt mij lief en
schoon. Als het mooi weder is denk ik: wat zullen wij aangenaam wandelen’ en als
het regent: wat zullen wij genoegelijk thuis zitten. Daarom doet het mij genoegen
dat er nu weder wat levendigheid op Tjanjor is. Geef maar gerust toe, mijne lieve,
aan Uwe eigene opgeruimdheid, en verban al wat naar droefgeestigheid zweemt. Ik
ben verheugd over Uwe liaison met Mej. Cleerens. Begrijpt gij elkander goed? Neen, ik zal mij met niemand brouilleren. Mijn geluk maakt mij vriendelijk tegen
ieder. Binnen weinige dagen zal hier iemand trouwen, - behoef ik U nog te zeggen
dat ik hem benijd? - (Dat heet: zijn trouwdag, - niet zijn meisje.)
7 Maart. - Gisteren schreef ik het boven staande. Ik heb er eigenlijk niets bijtevoegen.
- Den brief van Keuchenius zend ik hier ook in. - Er staat niets bijzonders in dan dat
mijne kleederen af zijn, - maar ik vind het zoo natuurlijk U de brieven toetezenden
die ik ontvang, opdat gij zoowat au courant raakt met mijne connexien. Die
Keuchenius en de jonge Hoogeveen (beide nog jong) hebben vroeger zooveel deel
in mijn lot genomen toen het mij tegenliep. - Uw boekje ‘Maximes’ is ingebonden.
Ik ontvang dezelve met het andere goed.Verzet U maar niet tegen het uitgaan. Wie weet hoe menigmaal gij later te huis
zult moeten blijven;... (denk maar aan den kleinen Louis, of hoe heette het kind ook?)
Amuseert onze Sophie zich nog al! Ik hoop het. - Vindt gij niet dat gij na de
mededeeling onzer plannen om spoedig aanteteekenen, nog gerust eenigen tijd bij
Obdam blijven kunt? Dat Certificaat van de Weeskamer zal niet lang uitblijven, - ik
zal
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daarvoor zorgen, door een particulier briefje aan den Secretaris te schrijven. Hoe is
de verhouding tusschen U en Mevr. Obdam? Waarschijnlijk zoude de omgang op
den duur U niet aangenaam zijn, - hoe wèl zij is opgevoed (voor Indië) is toch de
kloof tusschen indische en Europesche denkbeelden niet weg tenemen.
Hebt ge ook tijding van Constance? - Als gij naar P.S. schrijft vergeet dan vooral
mijne groeten niet - Is Henriette wèl? - Als ik U na de post van maandag stukken
heb toetezenden p. koelie zal ik daarbij voegen het aan Johan beloofde dekkleedje
en tevens een model van...
Ja, lieve engel, past het wel dat gij hemden voor mij laat maken? - Zoude men
daarop ook aanmerking maken? - Voor ons is het niets, wij zijn immers getrouwd,
niet waar? - Maar anderen zouden het welligt onkiesch vinden - Antwoord mij daarop.
- Als het zonder aanstoot geschieden kan, zal ik U een model zenden, maar ik wacht
eerst uw antwoord Vraag aan Henriette bij gelegenheid den Eerlooze terug; ik wil dien hier door een
klerk laten overschrijven.Dag lieve beste Everdine, zult gij wel aan mij denken? - Ik heb U heel lief, mijn
vrouwtje. Ik verlang zeer naar de post van maandag. - Duizend kussen van
Uwen Eduard.
Als het U amuseert doet het mij genoegen dat ge danst, maar pas toch op dat het Uwe
gezondheid niet schaadt, - men is in dit land spoedig afgemat. - Zult ge U niet
forceren? -

[9 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine]
9 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot enkel vel, aan beide zijden geheel beschreven.
(M.M.)
De handtekening van Tine in deze brief is in afwijkend schrift gesteld.
Poerwakarta 9 Maart 1846.
(Maandag)
Lieve beste Everdine! Deze brief gewordt U zeker onverwachts daar ik denzelven
niet met de post maar met de Hoofdjaksa verzend die ook een' brief van mij aan den
Contrôleur medeneemt. Als gij den hoofdjaksa ziet, geef hem dan een handje, het is
een
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fatsoenlijk inlandsch hoofd. - Deze brief is buiten het boekje niet waar, lieve engel?
Ik heb heden morgen Uw brief van den 7n gekregen waarin Uwe geboorteacte. - Als
gij er nu nog aan twijfelen mogt (!) of ik haast maak U mijn vrouwtje te maken, kan
het volgende U daarvan overtuigen.
Ik had gehoopt heden morgen antwoord van den Heer R. te krijgen omdat ik het
rekest aan de Weeskamer niet kon zenden voor ik wist of die Acte zóó goed was Dit contrarieerde mij dus zóó dat ik zeker heel strak heb gezien. Ik weet echter uit
andere voorbeelden dat de Weeskamer die Acte zoo aanneemt, en liet dus maar
terstond dat stuk opmaken. Ik moest daarvoor vier getuigen hebben waarvan twee
den eed moesten afleggen - De Resident (tevens notaris) is goed, maar uiterst
langzaam. Hij wilde alles op zijn gemak doen, maar ik heb hem forsch aangesproken
en gezegd dat ik vóór twee ure de Acte wilde hebben, of dat ik mij anders over hem
zoude beklagen. - Gij moet weten dat ik reeds een man te paard had klaar staan om
naar Batavia te rijden. - Enfin na lang tobben en malen kreeg ik de Acte, - de getuigen
deden den eed en nu kon het rekest met de Acte en uw geboortebewijs weg. Waarheen? denkt ge. Naar Batavia? - Dat kon immers niet want het rekest was van
ons beiden en moest dus ook door U geteekend worden. Het had ons lang opgehouden
als dat stuk nog eerst naar Tjanjor had gemoeten. Vier dagen tijdverlies! - Ik heb er
een kostelijk middel op gevonden, wèl wat excentriek maar zeer doeltreffend. Ik heb
het rekest ook voor U geteekend, en er staat brutaal weg ‘E.H. van Wijnbergen’ onder. Ik beweer niet dat het op uwe hand gelijkt, maar zeker denkt men niet, dat het
de mijne is. Hoe vindt gij dit? Spreek er natuurlijk maar niet over. Ik hoop nu over
5 à 6 dagen antwoord te hebben, en dan kom ik dadelijk. - Schrijf mij eens openhartig
hoe gij deze ondeugendheid vindt?
Maak mijne hartelijke groeten aan Henriette, Sophie, en de verdere familie - Met
de post van Woensdag schrijf ik weder, doch ik kan dan nog geen nieuws hebben
van mijne komst. Dag lieve beste Everdine, gij zijt al mijn geluk, - welk een heerlijk
vooruitzigt hebben wij. Dag mijn engel, ik verlang dol naar U. Reken er op dat ik
zoo gaauw kom als ik maar eenigzins kan Uw Eduard
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[10-11 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine]
10-11 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel vel, tot na het midden van de derde zijde
beschreven. Op de vierde zijde geadresseerd: Mademoiselle E.H. van Wijnbergen
Tjanjor (M.M.) R. = Rutering.
Poerwakarta 10 Maart 1846.
(Dingsdag)
Ofschoon het morgen eerst postdag is lieve Eefje, begin ik reeds heden in een
verloren oogenblikje aan U te schrijven; misschien had ik morgen niet veel tijd en
het is toch jammer dat zulk een lief trouw meisje zulke slordige haastige brieven
krijgt. Ik hoop toch dat de Jaksa die heden morgen van hier vertrokken is, u nog
heden avond mijn brief geeft; zie je, - dan verheug ik mij van avond in het denkbeeld
dat gij een beetje blijde zijt met uwen onverwachten brief. - Niet waar mijn beste,
ik mag immers wel gelooven dat het u genoegen doet dat ik zooveel aan U denk? Is
het ook pedant als ik meen dat mijne Eefje mij lief heeft? Haast zal de wet het ons
gelasten, en hoe revolutionair ik ook ben, in dat opzigt zal ik mij niet tegen de wet
aankanten.
Gij hebt gezien hoe ik mij beijverd heb om spoed te maken. - Indien nu de
Weeskamer mij niet te leur stelt kan ik binnen weinige dagen antwoord hebben. In
dien tusschentijd hoop ik ook tijding van R. te ontvangen; mogt dan die Acte anders
moeten zijn dan moet ik in 's Hemels naam eene andere laten opmaken, schoon ik
in dat geval daarvoor naar Batavia zal moeten want ik kan hier bezwaarlijk menschen
vinden die getuigen kunnen mij als kind te hebben gekend. In allen geval is de nu
verzondene voldoende voor de Weesk.
Ik ben eenigzins verwonderd uit uwen laatsten brief nog niets vernomen te hebben
van brieven van Parakan S. Hoe is dit, lieve engel? Ik heb daaromtrent eene opinie
welker juistheid gij zelve moogt beoordeelen. Ik denk namelijk dat gij wèl reeds
tijding van daar ontvangen hebt, en dat gij daarvan aan mij niets meldt, omdat die
tijding niet is zóó als gij wel zoudt wenschen. Men beknort U, of vermaant U &c., en gij wilt mij zulks niet mededeelen om mij niet moeijelijk te maken. Heb ik goed
geraden? -
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Men keurt mijne voortvarendheid af, beklaagt zich over mijne onnadenkendheid,
wildheid, - wie weet wat, - en men raadt U ten ernstigste aan, U toch niet zoo geheel
overtegeven? - Eefje, lieve Eefje, zeg mij, heb ik regt? Al heb ik nu in die gissing ongelijk, - dat gij waarlijk nog niets van P.S. hebt
vernomen, dan ben ik toch zeer nieuwsgierig wanneer men iets van zich zal laten
hooren. - Voornamelijk aangaande de meening van Mevr: v.d. H. en van Henriette
aangaande ons huwelijk. - Ik weet wel dat noch gij noch ik er ons aan storen zullen,
maar het zoude mij toch innig leed doen als men U onaangenaam geschreven had.
11 Maart. - Het is toch niet veel geweest wat ik gisteren schreef. Ik was eerst van
plan het aan Johan beloofde dekkleedje aan iemand uit het gevolg van den Jaksa
medetegeven, maar ik zal het later als ik op Tjanjor ben maar zenden. - Ik heb het
waarlijk drok en toch kan ik op het oogenblik niets uitvoeren, omdat bijna niemand
hier zijn pligt doet, noch de Resident, noch de Contrôleur, noch de Kommies noch
de landheeren, noch de Inl: hoofden. Het is hier een verwarde boêl; de geringste
opgave of inlichting kan ik niet krijgen, ik moet op alles wachten. Als dat zoo
voortgaat zal ik mijn verslag niet af krijgen voor ons aanteekenen, maar ik zal het
dan ook den Resident ronduit vertellen dat het niet aan mij ligt.
Ik had wel gewenscht dat R. U zijn antwoord voor mij gegeven had om het dan
p. koelie te verzenden en niet op een postdag te wachten.
Gij schrijft: ‘ik heb er geen idee op dat er van de familie overkomt’. - Als dat zoo
is, zal ik er mij niet verdrietig om maken en er mij niet ongelukkiger om gevoelen,
maar dit belet niet dat ik het zeer onhartelijk vinden zoude. Ik heb nog niet aan van
der Hucht geschreven. Ik zie er zeer tegen op. Alle hartelijkheid van mijnen kant
zoude op het oogenblik direct huichelarij zijn. Ik ben verontwaardigd als ik aan hem
denk. Ik ben dezer dagen half van plan geweest aan Mevr: v.d. H. te schrijven. Dit
is geheel iets anders, daar ik voor Haar werkelijk achting gevoel. Die brief zoude
dan de redenen bevatten waarom wij ons zoo haasten, en haar tevens, zoo mogelijk,
overtuigen dat ik niet zoo on-

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

653
nadenkend ben als men mij nageeft. Ik had echter eerst willen wachten op eenige
tijding van P.S. daar het van de wijze waarop de familie aan U geschreven heeft
hoofdzakelijk af zal hangen op welken toon ik mijnen brief zoude inrigten. - Als gij
het goedvindt, wil ik het nog doen, - ik zoude U dan den brief open toezenden Antwoord mij daarop, lieve meid.Ik kan U niet beschrijven hoe ik er naar verlang U weder te zien, schoon het mij
even als U hindert dat ik slechts zoo kort op Tjanjor zal kunnen blijven. Hoe nader
men aan het doel komt, hoe verdrietiger elk uitstel is. - Eenigen tijd geleden vleiden
wij ons immers nog niet met de hoop dat wij zoo spoedig trouwen zouden, en nu is
het toch vrij zeker dat het niet langer dan een maand meer duren zal, ten minste niet
na half April. - Als wij aangeteekend zijn zal ik trachten te bewerken dat er twee
geboden op één' dag worden gelezen, want ik ben heel ongeduldig lieve beste
Everdine. En gij ook? Ik geloof het wèl, lieve engel, maar ik hoor het U zoo gaarne
zeggen, ‘dat drie weken toch een veel te langen tijd is’. - Wat meenje er mede: dat
gij eigenlijk te veel aan mij denkt? Ik denk altijd aan U, en nog denk ik dat het niet
genoeg is voor Uwe hartelijkheid. - Overmorgen is het weder aankomende post. Op het oogenblik (woensdag) maakt gij misschien uwen brief voor mij gereed, en
vrijdag ontvangen wij weder onze wederzijdsche betuiging dat wij elkander lief
hebben, niet waar Mogt men U van P.S. minder lief geschreven hebben, trek het U niet te veel aan,
lieve. - Het zoude zeker hard zijn, maar het zal U nooit aan liefde ontbreken, - en al
ware men nu een weinig verstoord op U, omdat hunne begrippen niet de Uwe zijn,
dat zal wel weder in orde komen als men naderhand U gelukkig ziet, en dan begrijpt
dat wij het toch niet zoo geheel mis hadden.
Dag, lieve beste, - mijne Everdine, - heb mij goed lief, - ik verdien het wel een
beetje, want ik heb U heel heel lief, zie je? Uw Eduard

[13-14 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine]
* 13-14 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine. (Brieven II, blz. 67; Brieven WB II, blz. 56). Constance
Cleerens: de dochter van Generaal Cleerens, die toen resident was van de Preanger
Regentschappen.
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Poerwakarta 13 Maart 1846.
Lieve Eefje! Heden ontving ik uwen lieven brief van eergisteren; het gaat mij juist
als u; ik heb een onweerstaanbaren lust om met u te praten.
Ik ben zeer blijde dat gij zoo wel zijt met Constance Cleerens en u over het geheel
gemakkelijk gevoelt. Omtrent Henriette en Sophie ben ik met u van gedachten dat
het jammer wezen zoude als zij te zamen naar Holland gingen, maar tevens dat wij
niets kunnen dwingen. Misschien dat zij nog van gedachten veranderen. Schrijf en
attendant aan Henriette dat zij Indië van de allerongunstigste zijde gezien heeft, en
dat het verblijf hier veel goeds en aangenaams oplevert, schoon dat haar nog niet ten
deel is gevallen. Ik houd zooveel van Henriette, ik zie haar voor een stevig karakter
aan. Ik hoop dat later ons geluk haar moge bewegen om van haar voornemen aftezien.
14 Maart Zaturdag.
Gisteren avond ontving ik:
1. Een brief van Pieter. NB. Zes maanden oud. Dezelve bevat weinig belangrijks,
als dat Mina nog altijd gaande wordt gehouden. De brief gaat hierbij.
2. Een brief van Mispelblom, mij toezendende de papieren welke voor ons
aanteekenen benoodigd zijn. Dezelve gaan hier nevens. Is dat niet snel? Den 9den
's middags verzond ik eerst ons rekest en den 11den heeft de Weeskamer reeds het
certificaat afgegeven. Mispelblom heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt, want anders
schuift men altijd die zaken op de lange baan. Indien nu de heer Rutering mij terstond
had geantwoord zoude ik reeds heden naar Tjanjor hebben kunnen gaan, en ik had
u reeds dezen avond kunnen kussen, dan hadt gij Maandag de bruid kunnen zijn. Nu
echter zoude ik eene vergeefsche reis maken wanneer R. eene anders opgemaakte
Acte van Bekendheid begeerde, en ik heb hier te veel werk om voor niets mij 4 à 5
dagen te verwijderen. Bied nu als gij wilt, de trouwpapieren aan den Heer Rutering
aan, en vraag ZEd. of het zoo voldoende is. Ik geloof ja; antwoord mij dan zoo spoedig
mogelijk; dan kom ik terstond. Lieve engel, ik ben zoo verlangend!
3. Een trommel met kleederen. Dit heeft Keuchenius voor mij bezorgd. Ik kan de
hulpvaardigheid mijner vrienden op Batavia
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niet genoeg prijzen. De kleeren zijn juist niet erg naar mijn zin, doch dat is de schuld
van mijn kleermaker. Ik heb nog nooit zulk een gekke pantalon gezien.
Nu lieve beste meisje, gij kunt nagaan hoe vurig ik op antwoord wacht, want
daarvan zal het afhangen of ik dadelijk komen kan. Ik heb waarlijk alle spoed gemaakt.
Rutering alleen fopt ons door zijne onzekerheid.
Dag, lieve beste. Kon ik u zeggen hoe lief ik u heb!
Uw Eduard.

[ong. 18 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine, in het Frans]
Omstreeks 18 maart 1846
Ongedateerd Frans briefje van Dekker aan Tine. Dubbel velletje postpapier,
waarvan een zijde beschreven. Op de vierde zijde geadresseerd: Mademoiselle
Everdine van Wijnbergen. (M.M.)
De inhoud van dit briefje maakt het onwaarschijnlijk dat het later geschreven is
dan in de dagen van de ondertrouw.
Il ne m'est nullement agréable de ne pas te rencontrer ma chère Everdine avant l'après
midi, mais vraiment je n'ose pas: je crois qu'on ferait des remarques si je passais
toute la journée chez toi. Je te l'avais bien prédit que nous devrions nous gêner a
Tjanjor. Crois-moi tu ne connais pas encore à quel point on pousse ici les idées de
cequi est convenable ou non, - et la permission qui m'est accordée n'empecherait pas
qu'à la fin on désapprouverait nôtre conduite, si je suivais la volonté de mon coeur.
- Entre nous il existe point de convenances (n'est-ce-pas?) mais il faut que nous
pensions a ce qu'il en suivrait si l'on pourrait faire des remarques à ton égard. - A
P.S. je ne m'en souciais pas, puisque l'opinion de la famille, quoiqu'on condamnait
notre familiarité, ne serait pas allé plus loin, mais ici j'ai bien peur de faire quelque
chose qui ne serait pas conforme à ceque l'on croit convenable. L'après midi je
viendrai faire un tour de cheval avec Mr G. J'aurai soin de ne pas aller trop loin, à
fin de pouvoir nous promener après, si le temps le permet.
Adieu ma chère, mon Everdine, tu comprends qu'il me tarde à te voir, - mais je
n'ose pas. - Bientôt j'espère que nous serons libres de nous voir et de nous aimer toute
la journée sans avoir à faire aux idées d'autrui. - Adieu, jusqu' apresmidi, - je pense
toujours à toi, ma petite femme.
ton Ed.
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[19 maart 1846
Dekker en Tine te Tjiandjoer ondertrouwd]
19 maart 1846
Eduard Douwes Dekker en Everdina Huberta van Wijnbergen te Tjiandjoer
ondertrouwd. (Zie de huwelijksakte op 10 april)

[23 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine]
23 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine. Klein enkel velletje, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Perjei: inlandse bediende.
P.w.k. 23 Maart 1846.
Maandag morgen, 8 uur.
Lieve bruid! Volgens belofte in haast dit weinige om U te berigten dat wij behouden
zijn aangekomen, hoewel wij eerst gisteren avond te 10 uur ruim, P.w.k. bereikt
hebben. De weg was vreesselijk slecht, en ik moet erkennen dat wij blijde waren
toen de reis uit was.
Lieve engel, wil je haast maken met de brief voor Holland? - Als gij gereed zijt,
wacht dan niet op een postdag - Denk dat ik er nog moet bijschrijven en dat het dan
nog vóór den laatsten der maand op Batavia moet wezen - Vergeet niet mij dan tevens
den brief uit Holland terugtezenden.Ik wil den perjei niet ophouden - Gij behoeft hem niets te betalen - het is een
teruggaande man, - dezelfde die ik van dáár met den brief van Rutering naar hier had
gezonden - Die brief is tijdig gekomen, en de afkondiging is gisteren geschied. Adieu
mijn beste lieve. Overmorgen schrijf ik met de post.Uw Ed.

[24-25 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine]
24-25 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel vel, tot het midden van de derde zijde
beschreven; op de vierde zijde geadresseerd: Hoogwelgeb. Jonkvrouwe Mejonkvrouwe
Everdine van Wijnbergen Tjanjor. (M.M.)
Poerwakarta 24 Maart 1846.
Lieve beste bruid! Ik hoop dat gij den brief of het briefje dat ik U den morgen na
mijne aankomst heb toegezonden, nog tijdig zult ontvangen hebben om niet ongerust
te wezen. Ik moet erkennen dat de weg mij heel lang is gevallen, en dat ik op het
oogenblik van mijn vertrek niet zoo opgeruimd was als ik gedacht had te zullen
wezen. Het is ook eene moeijelijke zaak eene plaats op de canapé naast zulk eene
lieve bruid te verruilen, voor
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de modderplassen van eenen ellendigen bergweg. De weg was bijna zoo slecht als
mijne liefde voor mijn bruidje innig is, en dat is veel gezegd, lieve Eefje!
Misschien zul je uit mijne wijze van schrijven merken dat ik op het oogenblik nog
al vrolijk ben, hetgeen schande genoeg is daar ik om de 33 paal die er tusschen ons
liggen eigenlijk pligtshalve heel bedroefd moest wezen. Maar, meisjelief, ik kan het
niet helpen, - Hoe ik mij ook kwel, ik kan maar niet verdrietig zijn, waarvoor ik
verschooning vraag. Ik denk noch aan Tjanjor, noch aan Poerwakarta, maar aan zeker
plaatsje op tien paal afstand van Tjanjor, - een plaatsje waar het allerliefst is, een
plaatsje dat ik niet noemen mag, - een plaatsje dat Tjikalong heet, - foei daar heb ik
het toch genoemd.
Ik ben zeker weêr heel ondeugend met mijn Tjikalong, niet waar? - Je hebt mij
mijn woord teruggegeven, denk daaraan, en ik mag zooveel Tjikalong zeggen als ik
wil. Mijne andere belofte om U op Tjikalong geheel te gehoorzamen, zal ik stipt
houden. Wees verzekerd dat ik gedurende de geheele reis van Tjanjor zal doen wat
gij begeert. Ik zal compleet uw slaaf zijn en letterlijk gehoorzamen. Reken daar vast
op. - (Of een klein beetje ongehoorzaamheid U niet nu en dan aangenamer wezen
zoude, wil ik niet beslissen. - O, ik gevoel mij zoo innig, innig gelukkig!
Wees niet bevreesd dat ik U gedurende de bruidsdagen altijd (evenals het
bovenstaande) gekheden schrijven zal. Ik weet zeer goed, en ik gevoel het diep dat
onze verbindtenis ernstig is, en ik zal ook hoogst waarschijnlijk in dien toon schrijven,
maar op het oogenblik ben ik terdege vrolijk en luchtig gestemd.Na 17 uren te paard gereden te hebben kwamen wij te Pwk. aan. De resident was
zeer vriendelijk. Hij vond het mooi dat ik woord gehouden had; - hij zoude het nog
mooijer gevonden hebben als hij geweten had hoe lief ik mijne Eefje heb, - maar dat
zal nooit een ander begrijpen. Mevr: Dickelman was nog niet bevallen, schoon men
het dagelijks verwacht. Ik had wel gewenscht dat die zaak afgeloopen ware - Bij
Permentier hoorde ik dat hij & zijne vrouw beide naar Batavia zouden gaan, - en
eigenlijk doet dit mij genoegen, want ik was toch niet gerust U bij eene vrouw te
brengen die ik niet voor goed houd. - Ik verwacht altijd nog eene invitatie van den
Resident hetgeen mij
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liever is, anders trekken wij in het huis van Phitsinger dat bijna af is. Ik gis dat
Dickelman wacht met inviteren tot na de bevalling van Mevrouw.Lieve beste, ik verzocht U een weinig haast te maken met den brief voor Holland.
Ik zelf heb een langen brief geschreven, natuurlijk meest over... wie denkt ge? Ik
schreef dat gij ook wildet schrijven en dat ik met sluiten wachtte op uwen brief.
Ik hoop lieve engel dat gij op ontvangst dezes reeds een expresse naar P.wkarta
hebt gezonden. - Mogt het echter zijn dat uw brief te laat komt, wees dan maar niet
verdrietig, ik zal dan goed vertellen dat het uwe schuld niet is, en dan gaat uw brief
een maand later. Uwe zakdoekjes heb ik pr scheepsgelegenheid afgezonden, en
daarover p. mail geschreven, dan verwacht men uw geschenk vooruit, en men weet
dan reeds over twee maanden hoe lief gij U bij de kleine nichtjes als tante introduceren
wilt. - Als de brief nog niet verzonden is doe er mij dan bij weten of gij verkiest dat
ik lees wat gij schrijft. Ik wil dat gaarne, maar als gij het liever niet hebt, zal ik het
niet doen. Mogt nu de brief komen, zonder dat gij daarover iets meldt, dan lees ik
dien, tenzij dezelve gesloten is.Phitsinger is wèl, en groet U.
Ik moet bekennen dat ik weinig lust heb om te werken, maar ik moet wel om op
5 April bij mijne lieve bruid te zijn.Ik zal binnen twee à 3 dagen aan Mevr. v.d. H. & Henriette schrijven.25 Maart Woensdag morgen - Over een uur vertrekt de post; mijn brief voor Holland
is al gesloten. Ik heb er een korte inhoud van gehouden, die gij naderhand zien kunt,
en waaruit gij merken kunt dat ik nog al heel veel geschreven heb over hetgene mij
het naast aan het hart ligt. Mijn laatste woord aan mijne Moeder was een P.S. ‘Laat
ik U nog even herhalen, lieve Moeder, dat ik zoo innig gelukkig met mijne Everdine
ben’.
Ik heb over het geheel zoo geschreven dat men zich zeker met mijn brief verheugen
zal, en ook heb ik goed verteld dat het uwe schuld niet is dat Uw brief misschien te
laat komt, en dan wel honderdmaal dat gij zulk een lieve hartelijke meid zijt. Hoe
kan ik zoo aan mijne moeder jokken, niet waar? -
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Als Uw brief nu nog vóór Zaturdag komt zend ik dien evenwel p. mail, - anders p.
volgende.
Lieve beste ik heb het vrij drok, mag ik kort zijn. Je weet wel dat ik U heel heel
lief heb, en dat zou wel dienen ook want ik heb immers geteekend. Dag lieve engel,
mijn lief bruidje ik kus u hartelijk in gedachten
Uw Ed.
Ja, dat moet ik U nog absolut schrijven. f195. - koper
- Gij weet dat ik aan v.d. H. beloofd had
voor het einde van Maart mijne schuld
aan hem aftedoen - dit bedroeg
en voor het paard

240. - koper
_____
435.-

Dit geld heb ik bij elkander, maar enkel in Zilveren munt. Nu zoude ik het wel is
waar kunnen verwisselen maar dat is jammer, en dan houd ik ook niets over - Hoe
moet ik doen? Betalen is pligt, want om dit als het ware in afrekening van het andere
te houden, is niet heel delicaat. Hoe denkt gij er over? Hoe het zij, als het tepas mogt
komen, vergeet dan niet dat het geld klaar ligt, en dat hij niet denken moet dat ik
woord breek. - Heeft hij U nog niet geschreven?
Aanstaande post hoop ik U een beteren brief te schrijven Adieu mijn lieve beste, gij zijt al mijn geluk.

[26-27 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine]
26-27 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel plus enkel vel, waarvan vijf zijden
beschreven. Op de zesde zijde geadresseerd: Mademoiselle Everdine van Wijnbergen
Tjanjor. (M.M.)
Poerwakarta 26 Maart 1846
Heden morgen schreef ik beide inliggende brieven lieve beste bruid. Lees ze, en
als ze goed zijn, zoude ik gaarne zien dat dezelve naar P.S. verzonden werden. Vooral
ten aanzien van den brief aan Nicht verzoek ik Uwe oplettendheid. Misschien komen
U eenige uitdrukkingen te brani voor. Ik heb met voordagt zoo geschreven. Ik geef
Nicht in den brief al de eer die haar waarlijk toekomt, maar tevens laat ik goed hooren
wat volgens mij, ons toekomt. Beoordeel dien brief eens heel oplettend, lieve beste,
en laat U niet te veel leiden door de half-
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ondergeschikte positie welke er ten uwen aanzien altijd met Nicht bestaan heeft.
Uwe hartelijkheid en dankbaarheid voor het genotene zijn wel geplaatst, maar
ondergeschiktheid, lieve engel zoude voortaan minder passen. - Vindt gij echter den
brief niet goed, houd dien dan gerust bij U en schrijf het mij, - dan zal ik veranderen
wat U niet aanstaat, want lieve beste, gij moet nooit Uw oordeel beneden het mijne
stellen. Als Mevr: van der Hucht wèl denkt, en dit vertrouw ik, zal het haar omtrent
uwe toekomst gerust stellen, daar zij nu toch ziet dat ik niet gedoog dat men U te na
komt. Ik weet wèl, mijne lieve, dat gij liever ziet dat ik mij niet op eene wijze voor
U interesseer die ons vijanden maakt, maar zoude deze brief daartoe leiden? - Doe
er mede wat gij wilt.
Heden is het Donderdag (avond). Foei welk een tijd van Zaturdag avond af heb
ik niets van U gehoord. Ik maak amende honorable, ik ben niet zoo opgeruimd als
ik mij had voorgesteld, - vooral niet omdat ik eigenlijk deze dagen zoo gehoopt had
nog iets van U te hooren vóór de post van morgen. Maar morgen toch, nietwaar?
Morgen hoor ik toch iets van mijne lieve bruid. Is het niet een beetje erg, - vijf dagen
zonder tijding. - Maandag morgen, de dag na mijne aankomst, stond ik er
onwillekeurig bij toen Nikolaas het postpakket openmaakte. Hoe gek, niet waar?
Maar morgen mag ik er toch weêr bij staan, - en dan nog een paar postdagen, en dan
niet meer, - dan heb ik de lieve bruid zelve, in plaats harer lieve brieven.Het geeft mij een wonderlijk gevoel geene brieven meer van mijne Eefje te zullen
ontvangen. - Een jongen verloor een' stuiver en schreide. Een heer gaf hem twee
stuivers in de plaats, - en de jongen schreide voort; - ‘Waarom toch,’ vraagde de
man. ‘Och mijnheer, had ik nu dien stuiver niet verloren, dan had ik nu drie!’ - Zie
Eefje, ik ben wel eenigzins in het geval van dien jongen. Weldra zult gij altijd bij
mij zijn, en hoe innig gelukkig mij Uwe tegenwoordigheid maken zal, denk ik toch
dat ik meermalen met eene soort van teleurstelling den postdag zal tegemoet zien,
die mij geene brieven meer brengen zal. Dan zal ik treuren om den stuiver dien ik
verloren heb, en wel eens vergeten dat ik daarvoor oneindig meer in de plaats heb
gekregen. Het komt mij voor als ondankbaarheid om uit verlangen naar
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eene schoonere toekomst te vergeten hoe gelukkig ik met Uwe brieven was, en ook
hoe aangenaam het schrijven aan U, de uitdrukking was van al wat ik dacht en
geloofde en gevoelde. - Gelooft gij ook niet dat onze correspondentie interessanter
was dan gewoonlijk tusschen verloofden het geval is. Waren er niet velen die zich
niet begrijpen konden ‘hoe wij toch altijd zoo veel te schrijven hadden’ en toch, kwamen wij niet altijd tijd te kort? Ik zal morgen alle Uwe brieven in eene enveloppe
doen, - er zullen nog eenige bijkomen, en dan bewaar ik het pakje als het schoonste
souvenir, om te openen op den 10, 11 of 12e April 1847, - den verjaardag van ons
huwelijk. Ik schreef U daarover reeds vroeger mijne lieve, - toen wist ik nog zoo
naauw den datum niet te bepalen, - wat zijn wij gevorderd sedert al ons schrijven
vóór N. Jaar! - Ik maak er mij eene illusie van op dien dag U heel ernstig te vragen
of gij gelukkig zijt, en als gij dan toestemmend antwoordt, en U zoo gelukkig gevoelt,
als liefde U heeft kunnen maken, - O, lieve Everdine dan zullen wij op dien dag zoo
innig tevreden op den 28 Augustus en den 26 Septr. 45 terugzien! Al het verledene
is mij als een zalige droom. Batavia, Bolang, Parakan Salak en Tjanjor komen mij
voor den geest, - en overal zie ik U. Weldra zullen er nog andere beelden bijkomen,
als ik aan het verledene denk, - plaatsen en omstandigheden waar en waarin ik bij U
zal geweest zijn na Tjanjor.
Wanneer nu hier deze brief eindigde, wenschte ik wel den loop uwer gedachten
te kunnen volgen na dat lezen der woorden: na Tjanjor. - Leg den brief eens nêer,
en denk dan, en schrijf mij wat gij gedacht hebt: - Durft ge dat, en wilt ge dat?
Hoor eens lieve, laat ons de weinige dagen die ons nog tot briefschrijven over zijn,
goed gebruiken. Laat ons elkander toonen dat wij niet alleen faute de mieux
geschreven hebben, maar dat het ons een werkelijk genot is geweest, door tot het
laatste toe alles wat in ons hart omgaat, medetedeelen.
Na Tjanjor dus. Als de plegtigheid is afgeloopen en de gelukwenschingen
ontvangen zijn, zult gij waarschijnlijk heel kort daarop de omringende personen
vaarwel zeggen, en hetzij wij naar B/zorg gaan, of direct naar Poerwakarta vertrekken,
- in allen gevalle bevindt gij U dan met mij op reis. Ik geloof het dat gij mij lief hebt,
en mij vertrouwt, - en toch voorspel ik U dat
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in die eerste oogenblikken Uwe stemming zeer weemoedig wezen zal. - Het afscheid
van Sophie zal U treffen, - zelfs Mevr: Obdam zal U eene belangrijker persoon
toeschijnen dan vroeger, en gij zult bij U zelve zeggen: ‘ik wist niet dat ik zoo aan
haar gehecht was.’ Dit is echter schijn. - Noch haar, noch Sophie, noch het huis dat
gij verlaat, zult ge betreuren, maar de gedachte dat nu eindelijk Uw levenslot
onherroepelijk beslist is, zal U als lood op het hart drukken. Rutering zeide het
onlangs, en ik geloof het gaarne. Nu nog zoude het U spijten als ons huwelijk werd
uitgesteld, en toch houd ik mij overtuigd dat op het beslissend oogenblik eenig uitstel
U welkom wezen zoude. Ik geloof dat dit bij alle brave meisjes het geval is, en menig
huwelijk zoude verschoven worden als men niet vreesde een gek figuur te maken.
Ik zeide U onlangs dat ik mij niet goed in Uwe positie verplaatsen kan, dit is de
waarheid, maar ik gevoel er toch wel iets van.Heeft er niet eene worsteling bij U plaats tusschen begeerte naar de toekomst, en
gehechtheid aan het verledene, - tusschen liefde en schaamte? - Antwoord mij daar
eens goed op, lieve Engel, en denk er aan wat ik U verzocht heb om namelijk den
tijd die ons nog tot schrijven over blijft goed te gebruiken. - Onze verloving is juist
zoo geweest als ik geloof dat ze wezen moet, eene langzame toenadering tot het
huwelijk, en wij zijn ver genoeg gevorderd om den stap te doen die allen afstand
tusschen ons moet wegnemen. - Haast zal ik U in slaap, en wakker kussen, denk
daaraan, en waar dit geschiedt zonder dat het door eene langzaam toenaderende
vertrouwelijkheid is voorafgegaan, komt het mij als iets onëerbaars voor. Wees dus
in uwe volgende brieven nog openhartiger dan ooit, - denk lieve, dat het de laatsten
zijn zullen.Stel nu dat wij zoo als ik altijd nog geloof, naar Poerwakarta zullen gaan. De eerste
plaats waar wij toeven zullen is Tjikalong. (Ik noem nu die kampong niet in scherts,
geloof mij.) Dan hebben wij tien palen afgelegd; dit is ruim genoeg, - het is eene
lieve nette plaats waar gij zeer comfortable logeren kunt. Waarschijnlijk komen wij
daar tegen den middag 5 à 6 uur - Wij zullen te zamen theedrinken, en ik die anders
nog al stoutmoedig ben, zal er tegen opzien U eene kus te geven. - Waarschijnlijk
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zullen wij beide verlegen zijn. Mij zal het toeschijnen als of ik U door te groote
gemeenzaamheid beleedigen zoude, en misschien zal ik meer afstand in het oog
houden dan gij zelve verlangt. - Menigmaal vraagde ik U hoe het aangaande zekere
zaken in uw binnenste gesteld was. Eens, in de fabriek stemdet gij iets toe, maar
overigens scheen het alsof alle mijne meeningen vrij ongegrond waren. Hoor eens
Eefje, over het algemeen, weet ik zeer zeker dat uw geslacht juist zóó is als het onze,
- en vrouwen die niet heel zedig zijn, zelfs nog erger dan wij. Gij begrijpt echter wel
dat ik U niet met anderen gelijk stel, - ik acht U zeer hoog, en dit is geheel
afgescheiden van mijne liefde. Maar daarom houd ik U niet voor flaauw. Sedert uw
18 jaar hebben duizende gedachten die gij nooit noemen zoudt, uw hoofd doorkruist;
- uw gestel is er niet naar om slechts van tulle en neige te droomen. - Is het niet waar,
lieve beste lieve bruid? - En waarlijk ik hoop dat gij zoo zijt. Eene koele vrouw zoude
mij slecht passen, - want ik ben niet koel. Hoe hoog ik U acht, droom ik toch dikwijls
van U alsof ik U niet achtte. Wij zijn menschen, Eefje!
Schrijf mij eens goed, mijn Engel hoe gij verkiest dat ik te Tjikalong omtrent U
handel. Ik wil noch ‘niais’ wezen door te groote beschroomdheid, noch U krenken
door te groote familiariteit. Geloof 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.
Nu moet ik U nog iets zeggen dat U misschien eene vreemde waarschuwing
toeschijnt, maar ik wil niet dat gij U in iets bedriegt. Stel U van dat andere niet te
veel voor, en denk dat het begrepen was onder de zaken waarvan Salomo zeide: alles
is ijdelheid. (En hij kon het weten want hij had Nota bene 800 vrouwen.) Rhijnvis
Feith (de dichter van ‘le tombeau) stond in betrekking tot een Duitsch meisje, - als
voogd geloof ik. Hij had er zich op toegelegd heel vertrouwelijk met haar te zijn, en
bragt het zoover dat zij niets voor hem achterhield. Zij trouw-
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de, - en den dag na haar huwelijk vroeg hij haar volgens zijne gewoonte ‘hoe zij
geslapen had’? - Zij waren alléén en daar zij van hem gewend was over alles
onderhouden te worden, meenzij dat dit eene soort van gewetensvraag was en geene
gewone ochtendbeleefdheid. In plaats van dus te antwoorden: Heel wèl, ik dank U,
- bekende zij zeer naif, den ganschen nacht gedacht te hebben: ‘Lieve Hemel, is het
anders niet!’ - Dat gezegde drukt veel uit. Vooreerst blijkt daaruit dat de
verwachtingen van meisjes wel degelijk hooggespannen zijn - (Feith zegt er
uitdrukkelijk bij dat dit een zeer braaf zedig meisje was) en ten tweede dat die
verwachting heel dikwijls wordt teleurgesteld. - Hoe vindt gij die historie? Zult gij
ook zoo openhartig wezen, - ik vertrouw er zeker op. - Schrijf en spreek van nu af
aan zonder de minste terughouding, - hoe vrijer gij nu met mij zijt, hoe makkelijker
gij U op Tjikalong zult gevoelen.Vrijdagmorgen 27. - De post is nog niet aan. - Ik wacht met innig verlangen naar
tijding van mijne lieve beste bruid. - Straks zal ik waarschijnlijk uwen brief krijgen,
en dan schrijf ik van avond hier meer bij. - tot zoo lang dus, vaarwel.Vrijdag avond. Ja mijne beste, ik kreeg van morgen Uwen brief, met de ingeslotene
aan mijne Moeder. Die brief was heel lief en hartelijk en slaat volkomen met hetgeen
ik over U geschreven heb. In weêrwil ik den laatsten woensdag reeds een zeer langen
brief p. Landmail naar Holland had geschreven, heb ik bij Uwen brief nog een en
ander bijgevoegd, en dat wordt morgen verzonden in de hoop dat het voor de mail
nog vroeg genoeg moge zijn. - Ik geloof het wel.
Het briefje dat ik U met de perjei zond hebt ge Woensdag morgen eerst ontvangen
het is maandag morgen van hier gegaan - Ik moet wel aan v.d. Hucht schrijven, want
gij vraagt het mij, - maar lieve, ik zie er zoo tegen op - Hoe zal ik hem noemen? Enfin, ik zal er dadelijk aan beginnen.Zie zoo, daar ligt de brief. Ik heb dien geschreven zooals men Castorolie inneemt,
- Snel, om de leelijke smaak. - Zie je, dat ik U vrij goed gehoorzaam? Het was mij
waarlijk eene opoffering er aan te beginnen, maar nu het af is, is dat bezwaar ook al
weêr
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voorbij. - Ik onderwerp ook dien brief aan Uw oordeel. Als dezelve niet deugt, zal
ik eene andere maken, maar het is mij zeer moeijelijk.
Lieve beste, hoe moet het nu met de communicaties? Is het nog tijd genoeg na den
5n? Moeten er naar Holland ook statieuse kennisgaven? Ik denk dat gij dit wel bij
uwe brieven zult hebben afgedaan.Als er tijd geweest was had ik U den brief welken ik aan mijne Moeder schreef
(N.B. 12 pages klein schrijft) ter lezing toegezonden. Ik had gaarne gehad dat gij
gelezen hadt wat ik schreef. Ik heb nog eens een heel uitvoerig verhaal gedaan van
den 4 Augustus af tot op 19 Maart toe. Ja, ja Uwe ooren moeten wel gesuisd hebben,
zooveel heb ik over U geschreven.
Nu ga ik slapen, lieve engel. Ik heb U innig lief mijne beste lieve Everdine; - zult
ge op dezen brief uitvoerig antwoorden? Dag lieve bruid, hartelijk gekust van
Uwen Eduard
Over dat geld van v.d. H. had ik U reeds geschreven. - Ik heb het liggen; maar de
reden die ik hem opgeef is, zoo als ge weet, de ware niet, althans niet de voornaamste.
Indien ik hem dat geld zend, ontblooten wij ons, - ik hoop nu maar dat hij terug
schrijft het te behouden - ten einde verrekend te worden. Staat hij er echter op, - dan
zal ik het zenden. - Wanneer ge nu weder aan hem schrijft, verzoek hem dan om
eene opgave van den stand Uwer zaken, - wat wij te goed hebben en wat wij schuldig
zijn. Indien v.d. Hucht dan tot het ontvangen daarvan niet behulpzaam kan of wil
zijn, zullen wij (na 10 April) ons zelven helpen. - Goeden nacht, mijn engel. Groet
Sophie en de anderen. - Ik hoop toch niet dat het waar wordt tusschen S. & G. Maar
pas toch op niet te influenceren, noch ten goede noch ten nadeele. Werkt ge mede,
dan zijt ge half verantwoordelijk, - en tegenwerken maakt (vooral bij Sophie) juist
alles gaande, - Ik hoop dat alles scherts is, en niet meer.
Als ge naar P.S. schrijft, groet dan Mevrouw Holle vooral heel hartelijk. Hoe maken
het de jongens?
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[29 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine]
29 maart 1846
Brief van Dekker aan Tine. Dubbel vel, tot over het midden van de tweede zijde
beschreven. (M.M.) Genl. C.: Generaal Cleerens
Poerwakarta 29 Maart 1846.
Zondag avond.
Lieve beste bruid! Het zal u verwonderen p. expresse iets van mij te hooren. Dit
komt lieve engel dewijl ik heden avond een idee heb gekregen dat ik U moet
mededeelen en waaromtrent ik Uwe opinie weten wil. Ik heb U beloofd den 5n op
Tjanjor te wezen en dit kan ook. Ik zelf verlang natuurlijk vurig bij U te zijn, maar
ik heb den geheelen dag er over gedacht dat het zoo nuttig wezen zoude als ik vóor
ons huwelijk nog eens 2 a 3 dagen te Batavia was, voornamelijk om bij den Heer
van Nes te gaan. Als ik nu den 5n van hier ga zoude ik 2 dagen te Batavia kunnen
zijn, en eerst den 10n bij U; ik moet daartoe dus uw verlof hebben; - waarlijk lieve,
- als gij het niet goed vindt doe ik het niet, en zeg het toch ronduit als het U maar
eenigzins verdriet doet. Ik heb er zeer veel voor over nog vóór ons trouwen eenige
dagen bij U te zijn, die dagen zijn te schoon om zoo kort te duren. - Als ik dus den
10n op Tjanjor ben wilde ik tot 14 of 15 met trouwen wachten - Maar schrijf mij
toch opregt of gij het goed vindt dat ik vijf dagen later kom - Het is natuurlijk in ons
voordeel als ik Van Nes spreek, en later kan en wil ik niet van U afgaan, - wie weet
hoe lang het nog duurt eer wij te zamen op Batavia kunnen zijn.Schrijf mij of Henriette reeds op Batavia is - ik ga dan bij den Genl. C. eene visite
maken.Zend mij tevens de afdruk van Uw cachet om daarnaar een stempel te doen snijden
Hebt ge ook nog iets op Batavia te doen?
Nog iets. - Op Batavia zal ik natuurlijk geld noodig hebben voor een en ander Denkt gij dat ik van dat geld gebruiken kan dat ik voor v.d. Hucht bestemd heb? Ik
heb op het oogenblik geen ander; het is f435. - koper.
Houdt brenger dezes niet lang op, want als gij het toestaat ga ik den 4n 's middags
op reis, - maar lieve engel zeg toch juist zoo als ge 't meent; als ik wist dat gij
verdrietig waart deed ik het
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niet, - zult ge mij heel opregt antwoorden op mijn laatsten brief p. post? Ik hoop
daarop Vrijdag. - Adieu lieve engel.
Uw Eduard.
Geef den perjei f1. - koper. Als hij snel rijdt, krijgt hij hier nog twee. - Hebt ge
ook geld noodig. Schrijf het mij.-

[30 maart 1846
Twee brieven van Dekker aan Tine]
30 maart 1846
Twee brieven van Dekker aan Tine.
Eerste brief, ongedateerd; klein dubbel velletje postpapier, waarvan twee kantjes
beschreven. (M.M.)
Beste lieve bruid! Ik ben waarlijk heel verdrietig over de zaak, maar gij moet er U
maar niet over bekommeren. - Ik heb goed nagedacht wat ik doen moet - en daarop
heb ik U den brief geschreven die hier bijgaat. Zend dien brief aan Mevr. v.d. H.,
met dat Notaatje er in, en zeg daarbij ‘Zie dat schrijft Dekker’. - Ik sta er op dat men
mij niet van insoliditeit verdacht houde en daarom is het noodzakelijk dat men op
P.S. mijn brief leze - Schrijf er dan bij wat ge wilt, maar zend mijn brief zeker, er
staat niets in wat niet ieder lezen mag. - Ik had over v.d. H. heel anders kunnen
schrijven, maar natuurlijk heb ik mij ingehouden. Zijn gedrag is schandelijk. foei,
durft hij zoo iets zeggen, die zelf zijne familie gebrek liet lijden - Gelukkig dat ons
lot niet van Zijne opinie afhangt. - Wees maar gerust, lieve beste bruid, ik heb U
innig innig lief, en al liep ons alles tegen, - wij hebben aan elkander genoeg. - Vaarwel
mijn engel tot den 5n.
Ik zeg daar den 5n en ik geloof het ook, maar beste, als het nu eens den 6n was,
wees dan niet verdrietig. - Ik heb veel te doen, en Donderdag moet ik den ganschen
dag van huis, naar Tjibekker, dat is een dag verlies voor mijn werk. - Geloof toch
dat ik zal doen wat ik kan, want ik verlang dol naar U. Ik verlang nu ook zeer naar
nadere brieven van U, of gij iets van Henriette gehoord hebt; - schrijf mij toch goed
wat gij weet.In allen gevalle ga ik nu niet naar B., schoon het nuttig geweest ware om van Nes.
Doe nu toch vooral zoo als ik U in den brief verzoek - namelijk de kwittantie en
eene nota aan v.d. H. zenden, - en dan den brief met de duplicaat-nota, aan Mevr.
v.d. H. ter lectuur.
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Tweede brief; groot vel papier, tot op drie kwart van de tweede zijde beschreven.
(M.M.)
Poerwakarta 30 Maart 1846.
maandag morgen 11 uur.
Lieve Everdine! De post bragt mij zoo even Uwen brief die een oogenblikkelijk
antwoord vordert. Ik moet erkennen dat mijne eerste aandoening verontwaardiging
was. Waarlijk lieve engel, waart gij niet mijne lieve zachtzinnige bruid, dan kreeg
v.d. H. een brief van mij die alles behalve zacht was; maar vertrouw er goed op dat
ik geene onaangenaamheden maken zal zoolang ik die slechts eenigzins kan
vermijden. Dat de Heer v.d. Hucht U geen geld geven wil staat aan Hem; verpligt is
hij het niet, want een gegeven woord is niet bij allen verpligting. Slechts enkele zeer
onnozele menschen laten zich daardoor binden, en ik schijn daaronder te sorteren.
Ik had beloofd de aan ZEd. verschuldigde f435. - koper in Maart te betalen. Hier
zijn ze. - Gij weet dat dit geld reeds lang gereed lag, en tevens de redenen die mij
belet hebben het eerder te zenden. Verzoek den Heer Obdam inliggend bewijsje te
teekenen. Ik hoop dat het nog op morgen, dus vóór April, kan geteekend worden.
Zend dat bewijsje terstond aan den Heer v.d. Hucht, en zend er de Nota bij. - Het
duplicaat van de Nota moet bij dezen brief blijven. Naderhand zal ik daarnaar
misschien vragen. - Schrijf den Heer v.d. H. maar over niets, - eenvoudig de
toezending der beide papiertjes, anders niet.De brief welke heden morgen p. expresse gegaan is, (ik hoop dat ge dien ontvangen
hebt) vervalt geheel. Ik ga niet naar B., maar kom den 5. bij U. Het hindert mij dat
gij onaangenaamheden hebt, en alleen zijt. Zoo iets moet voor mijne Rekening komen.
- Het zij U eene troost dat ik tegen dusdanige teleurstellingen wèl bestand ben, en
gewoonlijk raad weet.
Ik hoop dat de brieven welke ik U p. laatste post toezond (aan Mevr. v.d. Hucht,
den Hr W. v.d. Hucht en Henriette) reeds bezorgd zijn. Ik hecht er aan dat men wete
dat die brieven geschreven zijn vóór ik iets wist van deze historie; ook is het goed
dat de Heer v.d. Hucht zie, dat ik niet vergeet mijne beloften natekomen, ook zonder
dat men wissels op mij afgeeft. Schrijf S.V.P. aan Mevr. v.d. Hucht en van Heeckeren
dat ik innig
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dankbaar ben voor die lieve offerte, en dat ik daarvan als het noodig is, gebruik
maken zal, doch onder ons moet ik U zeggen, liever niet. Groet v. H. heel bijzonder,
ik vind het waarlijk al zeer fideel.
Indien mijn Vader gekomen ware zoude ik stellig geld van ZEd. hebben kunnen
krijgen, want dit is mij nooit geweigerd, als ik slechts eene voldoende reden had, en
mijn Vader is zeer naijverig op de soliditeit zijner kinderen. Ik zal eens goed nadenken
wat mij te doen staat; - In allen gevalle wees niet bevreesd, lieve meid, - het zal tot
ons geluk niet toe of afdoen. Ik erger mij niet zoo zeer over de zaak, als over de
menschen.
Adieu lieve beste, ik schrijf dezen in groote haast; zorg toch vooral dat het bewijsje
van Obdam terstond aan v.d. H. gezonden wordt, opdat hij spoedig wete, dat ik mijn
woord gehouden heb.Het spreekt van zelve dat ge den Hr Obdam verzoeken moet, dit geld voor rekening
van den Heer v.d. H. in ontvangst te nemen; ZEd. kan dit dunkt mij niet weigeren.
- De oorzaken die hiertoe leiden, regarderen hem niet.-

[1 april 1846
Brief van Dekker aan Tine]
1 april 1846
Brief van Dekker aan Tine. Groot dubbel vel, tot het midden van de derde zijde
beschreven; op de vierde zijde geadresseerd: Mademoiselle E.H. van Wijnbergen
Tjanjor. (M.M.)
Poerwakarta 1 April 1846.
Lieve beste bruid! Gisteren avond schreef ik U een brief dien ik echter heden
morgen weder verscheurd heb, omdat ik daarin eenigzins verdrietig gestemd was,
en al liep ons alles tegen, - verdrietig te wezen in mijne omstandigheden is zoo als
gij wèl zegt, ondankbaar. Ik ben veel te gelukkig met U, dan dat ik mij over
omstandigheden van buiten te veel zoude ergeren; dit neemt niet weg dat ik mij de
handelwijze van v.d. Hucht zeer aantrek. Het geld dat hij U beloofde had hij gerust
kunnen houden, indien hij mij slechts die f400 koper hadde laten behouden. Hij weet
dat ik in December bijna f3000 heb betaald, en dat ik dus het hem verschuldigde niet
van mijn overvloed genomen heb. Dat ik hem de koopprijs van het paard in Maart
betalen

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

670
zoude was mijn eigen gezegde. Ik had even goed kunnen bepalen in April of Mei,
en nu gaat hij vóór het einde van den bepaalden tijd reeds aan anderen over mijne
schuld spreken, en mij compromitteren als of ik een slechte betaler was. Zijn gedrag
is zeer schandelijk.
Ik hoop dat ge het zakje met f 342. - Zilvergeld goed ontvangen hebt, het is
maandag, twee à drie uren na het ontvangen van uwen brief verzonden. Het geld is
dus nog in Maart betaald. Ik geloof dat ik nu hierin solide gehandeld heb, en dat
mijn gedrag gunstig afsteekt bij zijne kwade trouw. Eigenlijk moest hij zich schamen,
- maar na alles wat ik nu van hem gezien heb, geloof ik niet dat hij zich met schaamte
veel ophoudt. Hoor eens Eefje, zachtheid in ons oordeel is goed, maar waar de zaken
zoo duidelijk spreken, - kan men toch wel tot eene opinie komen, en dus... ik houd
hem niet voor een braaf mensch. In den brief dien ik verscheurde stonden zwaarder
termen.
Ik reken al uit wanneer de perjeis terug kunnen komen. Gij begrijpt dat de eerste
van hier ging vóór ik uwen brief had, en het doet mij zoo leed dat dezelve gegaan
is, maar wie kan alles vooruit zien. Ik hoop dat mijn brief met de 2e perjei niet lang
daarna gekomen is, en dat dezelve U eenigzins genoegen gedaan heeft, om de wijze
waarop ik de indirecte aanmaning van v.d. H. terstond beantwoord door geld te
zenden. Mijne eer is daardoor, voor zoo verre die gevaar liep, gered, maar tevens
ben ik in eene moeijelijke positie, want ik heb nu geen geld. Oppervlakkige
beoordeelaars zouden nu zeggen: ‘Zie je wel, daar hebben wij het al, nog niet eens
getrouwd en reeds geldgebrek!’ Ik ben er waarlijk verdrietig over - te meer daar wij
den schoonsten tijd van ons leven nu door zwarigheden van zulk een' aard moeten
verbitterd zien. Zoo gaarne dacht ik aan U en onze liefde, en ik moet mij nu met
nadenken over ellendige geldzaken bezighouden.Nu iets anders; - Zondag middag dacht ik er over om nog vóór ons huwelijk naar
Batavia te gaan. Daarop zond ik U den volgenden morgen die expresse om U daartoe
verlof te vragen. Ik had op Batavia waarlijk veel te doen (voor eene aardigheid zend
ik U het kladje dat ik voor memorie had opgemaakt.) Toen ik echter Maandag morgen met de post uwen brief ont-
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ving, waaruit ik zag dat ge verdrietig waart, (en met reden) trok ik dadelijk dat plan
in, om U niet alleen te laten. Ook is er van het gaan naar Batavia thans geen idee
meer, want ofschoon ik er noodig wezen moest, heb ik toch geen geld daarvoor - en
ik zoude er wel geld noodig hebben. - Maar lieve, denk nu eens goed, is het wel goed
dat ik nu den 5n kom? Vóór ons huwelijk moeten wij noodzakelijk eenig geld hebben,
al was het dan slechts f400 à f500. Als ik nu op Tjanjor ben vóór dit in orde is, zal
ieder vragen: ‘Waarop wachten zij nu?’ Is het nu niet beter, lieve engel, dat ik niet
kom voor ik meer van de zaak weet. Stel dat het nu 6 à 8 dagen langer duurt; - ik
hoop toch dat in die tijd iets beslist wordt. - Eigenlijk kan ik niet oordeelen voor ik
eenig antwoord van U heb, vooral omtrent hetgeen ge van Henriette hooren zult.Over het geheel loopt het ons tegen. Het aanbod van Permentier is vervallen, omdat
zij beiden naar Batavia gaan. - De resident verwacht de geheele familie Hofland te
logeren, ik kan er niet van spreken om hier intetrekken, vooral daar Mevr. Dickelman
nog niet bevallen is, hetgeen al voor een maand verwacht werd. Het huis van
Phitsinger is nog al niet af, en het had volgens berekening toch gereed moeten zijn.
- Ik ben heel verdrietig, lieve beste.
Ik laat dezen brief liggen tot het laatste oogenblik om te zien of er nog een van de
perjeis terug komt, ik wilde zoo gaarne vóór de verzending van dezen, nog iets meer
weten. - God weet of wij niet in een Inlandsch huis zullen moeten intrekken. Ik ben
niets opgeruimd, maar toch heb ik U heel, heel lief beste Everdine, - want dáárom
juist ben ik verdrietig dat ik het u in den eersten tijd niet zóó goed zal kunnen geven
als ik wenschte. - Hoe het ook gaan moge, in allen gevalle zal ik raad weten.
12 uur. - nog geen perjei - Begrijp mijne positie toch goed, lieve engel. - Ik wilde
zoo gaarne bij U zijn, maar eerst moeten de zwarigheden uit den weg geruimd wezen
- Ik tob nu over het geld, en waar wij zullen intrekken. Vóór het vertrek van de post
zal ik natuurlijk geene zekerheid hebben. - Ik kom dus niet op den 5n maar ik hoop
U Zaturdag te schrijven dat ik de zaken geklaard heb, en dan kom ik zoo gaauw
mogelijk. Vergeef het mij toch dat ik niet kom, ik lijd er zelf veel onder. Ik moet
vóór
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mijn vertrek van hier toch zekerheid hebben - Ik ben waarlijk verdrietig - Daar ontvang ik Uwen brief, in antwoord op den eersten perjei. - Neen, lieve beste,
al was ik nu nog van plan naar B. te gaan, op zulk een verlof ging ik toch niet, het
schijnt u zeer te verdrieten. Nu hoop ik heden avond nog antwoord te krijgen van
die tweede, - of gij dat geld behoorlijk ontvangen hebt. Ik ben er eigenlijk wel ongerust
over, want het is toch zoo gemakkelijk er mede op de loop te gaan.Ik kan U over mijne komst niets zeggen. Maar lieve, ik beloof U dat ik doen zal
wat ik kan. Ik heb op het oogenblik allerlei onaangenaamheden, maar ik heb U heel
heel lief, vertrouw daar vast op. Als ik Zondag niet kom, krijgt ge toch dien dag een
brief van mij met berigt. Schrijf mij ook nog met de post; mogt ik dan weg zijn dan
zendt men mij den brief na. - Vaarwel lieve engel. Vertrouw er vast op dat ik U innig
liefheb - Uw Ed.
O, ik verlang zoo naar latere tijding; - nu weet ik niet wat ik van de zaak denken
moet. Kunt ge geld krijgen van v. H. of Mevr. v.d. H. neem het dan.-

[Bijlage
betreffende Tjiandjoer en omgeving]
Bijlage
betreffende Tjiandjoer en omgeving, ontleend aan: ‘Java, ten dienste van hen die
over dit Eiland wenschen te reizen’, door J.I. van Sevenhoven (Tijdschrift voor
Neêrland's Indië, eerste jaargang; Batavia 1838; eerste deel, blz. 217-257). Het
onderstaande fragment is blz. 241-243.
Onze tweede togt gaat naar Tjanjor, een der regentschappen in de Preanger Landen.
De geheele weg loopt nu over hoogten en door diepten en klimt al meer en meer hoe
verder men voorttrekt. De reiziger zal het onaangename van langzaam voorttegaan
(dewijl er telkens buffels moeten worden voorgespannen) niet gevoelen, doordien
gestadig zijn aandacht wordt bezig gehouden, door de rijke landouwen en welige
natuur die hem omringt. Niets kan men zich schilderachtiger voorstellen, dan de
terrasschewijze steeds hooger en hooger oploopende sawa of rijstvelden; men ziet
er de krachtigste natuurtooneelen vereenigd met de zachte en bekoorlijke velden,
waarop het golvend
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graan welig staat te bloeijen. Voor dat wij de Pontjak of den hoogsten bergrug, dien
wij moesten overtrekken, naderden, reden wij voorbij de fraaije en welgelegen
landhuizen, Pondok Gedé, Tjikoppo en Tjiseroa; dit laatste op de 53 paal van Batavia
gelegen. Uit deze landhuizen ziet men bij een heldere lucht over Buitenzorg en de
beneden landen, in zee; met een' goeden verrekijker, onderscheidt men de schepen,
en zelfs de kusten van Sumatra. Aan den anderen kant stuit het oog op het hemelhooge
gebergte. Heerlijk en trotsch zijn deze gezigten, en die het alleen om zulke treffende
natuurtooneelen te doen is, behoeft niet verder te reizen, dewijl maar zeer zeldzaam
iets schooners zal worden aangetroffen.
Op de Pontjak, de grensscheiding tusschen Buitenzorg en de Preanger
Regentschappen, vertoefden wij eenigen tijd om een uitstapje te doen naar de Telaga
Warna, een langwerpig meer, van een' halven paal in den omtrek, dat waarschijnlijk
in een' uitgebranden krater ontstaan is. Dit water op deze ontzaggelijke hoogte, de
hemelhooge steile muren van bazalt-steen, waardoor het is ingesloten, de eerbied
wekkende stilte die hier heerscht, dit alles maakt een' diepen indruk op den
beschouwer van dit wonderlijk verschijnsel. In de verte aanschouwt men den krater
van den Berg Gedé, welks wanden geheel uit op een gestapelde bazaltsteenen bestaan,
die als zoo vele hooge pilaren of colommen zich voordoen: van tijd tot tijd ziet men
er wolken van rook uit op rijzen. Van de Pontjak daalt men eerst door eene geheel
woeste en wilde natuur, waarin het hooge geboomte door eeuwen gevormd onze
aandacht tot zich trekt. Daarna bevindt men zich in eene meer bebouwde Landstreek
en bereikt eindelijk Tjipannas, een Lustverblijf van den Gouverneur Generaal, in
hetwelk men, om het natte en koude weder, des morgens en 's avonds gaarne bij den
haard zich verwarmt. De zich hier bevindende tuinen leveren de groenten, Europesche
vruchten en zeldzame bloemen, die den tafel van den Gouverneur Generaal versieren,
en waarvan, in het bijzonder onder de groenten, eenigen zoo mals, geurig, en smakelijk
zijn als in Europa. In de vorige eeuw werd Tjipannas, om deszelfs warme bron, door
lijders aan sommige ziekten bezocht. In later tijden heeft men echter gemeend dat
er het koude en vochtige klimaat voor vele gestellen nadeelig was.
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Als men Tjipannas verlaten heeft, rijdt men over eenen bergachtigen weg, met
afwisselende gezigten, naar Tjanjor. Op dezen geheelen togt heeft men dikwijls
gelegenheid om de behendigheid der koetziers van de posterijen en hunne
voorzigtigheid en voorzorgen tegen ongelukken te prijzen, want menigeen, die niet
gewoon is om in bergachtige landen te reizen, zal niet zelden in angst zitten wanneer
hij de onafzienbare, dikwijls steile, diepten moet afdalen, of digt langs afgronden
rijdt, die zich gedurig op deze reis voordoen.
Tjanjor is eene groot Hoofd-Negerie, het verblijf van den Regent van dit
Regentschap. Even buiten de plaats woont de Resident der Preanger Regentschappen,
en zijn de publieke kantoren voor het Europeesch bestuur. Langs eenen gebaanden
weg kan men van hier naar de Wijnkoopsbaaij, aan het zuider strand gelegen, komen.

[10 april 1846
Huwelijksakte van Dekker en Tine]
10 april 1846
Huwelijksakte van Dekker en Tine. Drie bladzijden folio. (Fotokopie M.M.) Het
opschrift en de twee zinsneden tussen haken staan op de eerste bladzijde marginaal.
Nummer Een. Huwelijk van Eduard Douwes Dekker en Everdina Huberta van
Wijnbergen
Op heden Vrijdag den tienden April des jaars Een duizend acht honderd zes en
veertig de klokke Elf ure des voormiddags zijn voor mij ondergeteekende Anthonij
Rutering Secretaris van de Residentie Preanger Regentschappen als ambtenaar van
den Burgerlijken Stand te Tjiandjoer gecompareerd de personen van Eduard Douwes
Dekker [oud ruim zes en twintig jaren geboren te Amsterdam Ambtenaar op wachtgeld
woonachtig te Batavia en tijdelijk verblijf houdende te Poerwakarta ongehuwd
jongman] en Everdina Huberta van Wijnbergen [oud ruim zes en twintig jaren geboren
te Antwerpen zonder beroep wonende te Parakan Salak afdeeling Tjanjor ongehuwde
jonge dochter] die uitwijzens acte van den Negentienden Maart des jaars Een duizend
acht honderd zes en veertig nummer Een behoorlijk in ondertrouw zijnde
aangeteekend als nu van mij verzochten overtegaan tot het voltrekken van hun
voorgenomen huwelijk
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En aangezien de drie afkondigingen hebben plaats gehad te Tjiandjoer Residentie
Preanger Regentschappen de eerste op Zondag den twee en twintigste Maart de
tweede op Zondag den negen en twintigste Maart en de derde op Zondag den vijfden
April dezes jaars Een duizend acht honderd zes en veertig en te Batavia en te Krawang
blijkens de hiernevens gevoegde extracten uit het register van huwelijksch
afkondigingen van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Batavia Carel Pieter
Brest van Kempen van den achtsten April dezes jaars een duizend acht honderd zes
en veertig nummer dertien en van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te
Krawang Jean Henri Dickelman van den achtste April dezes jaars een duizend acht
honderd zes en veertig nummer twee zonder dat eenig verzet tegen het huwelijk
geopperd zij.Zoo heb ik om aan hun verzoek regt te laten wedervaren hen verzocht ten blijke
hunner trouw elkanderen de ontblote regterhand te geven en aldus afgevraagd of Zij
verklaren uit eigen, vrije en ongedwongen wille elkander over en weder te nemen
tot wettige vrouw en man met voornemen van nooit om lief leed noch eenigerhande
zaken elkanderen te verlaten.
Op welke vrage door elk der comparanten geantwoord zijnde Ja, heb ik de
comparanten uit naam der wet verklaard door het huwelijk met elkander te zijn
vereenigd.Aldus ten voorschreven dage en plaatse gedaan en verleden in tegenwoordigheid
van John Obdam van beroep kontroleur der Landelijke inkomsten en Kultures der
eerste klasse oud ruim negen en dertig jaren en Frederik Cornelis Geselschap oud
ruim drie en twintig jaren van beroep klerk ten kantore van den Resident der Preanger
Regentschappen beiden wonende te Tjiandjoer Hoofdplaats van de Residentie
Preanger Regentschappen in hunne betrekking beiden als goede bekenden van de
comparanten als getuigen die nevens de eerstgenoemde Comparanten na dat hen alle
deze acte van woord tot woord was voorgelezen dezelve met mij alhier hebben
onderteekend.
Douwes Dekker.
Als getuigen
J. Obdam
F. Geselschap
E: H: van Wijnbergen.
Bij mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Rutering
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[10 april 1846
Huwelijksadvertentie van Dekker en Tine]
10 april 1846
Huwelijksadvertentie van Dekker en Tine. (Uitgeknipt exemplaar M.M.)
Getrouwd:
Eduard Douwes Dekker
en
Everdine Huberte Baronnesse van Wijnbergen.
Tjanjor, (Preanger, Regentschappen) op Java, 10 April 1846.

[5 mei 1846
Dekkers moeder overlijdt te Amsterdam]
5 mei 1846
Dekkers moeder, Sytske Eeltjes Klein, overlijdt te Amsterdam, blijkens onderstaande
akte van 7 mei 1846. (Burgerlijke Stand, Amsterdam)
Het bericht hiervan kan Dekker en Tine niet voor het einde van juli hebben bereikt
en wegens hun reis wellicht eerst veel later.
Op heden zeven Mei Achttienhonderd Zes en Veertig, zijn voor ons ondergeteekende
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
Hendrik Mol, van beroep aanspreker, oud negen en veertig jaren, wonende
Bikkersstraat No. 56, bekende van de overledene en Martinus Everhardus Berninger,
van beroep als boven, oud zeven en dertig jaren, wonende Haarlemmerdijk No. 233,
bekende van de overledene, welke hebben verklaard, dat op vijf dezer, des
voormiddags ten half een ure, in het huis, staande Haarlemmerdijk, Kanton 4, No.
94, is overleden: Sietske Eeltjes Klein, in den ouderdom van vier en zestig jaren, van
beroep zonder, wonende aldaar, geboren op Ameland, gehuwd met: Engel Douwe
Dekker.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door de aangevers
en ons is onderteekend.
Hendr. Mol
M.E. Berninger.
Deutz.
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[Bijlage
Testament van Dekkers moeder]
Bijlage
Testament van Dekkers moeder, gemaakt in 1818, maar blijkens de aantekening
in 1846 na haar dood geregistreerd. (Notariële Archieven; Gemeente-archief van
Amsterdam. Fotokopie M.M.) Naast het woord ‘vruchtgenot’ staat in de marge
genoteerd: overleden 5 Mei 1846 met weduwnaar en 4 meerderjarige kinderen.
Rapport No 396
Minute No. 202
Op den Vier en Twintigsten July des Jaars achttien Honderd achttien compareerde voor my Reinier Meyjes openbaar Notaris voor t arrondissement en
resideerende in de residentie van de rechtbank van eersten aanleg te amsterdam in
presentie van de nagenoemde getuygen Mejuffrouw Sietske Eeltjes Klyn huysvrouw van de Heer Engel Douwes Dekker
Scheepskapteyn voerende t Pinkschip de vrouw Trijntje gedestineerd na Curacao
woonende binnen deeze stad in de Korsjessteeg No 5502 Zynde Zy comparante
gezond van Lichaam Mitsgaders by t volkomen gebruyk van haar verstandelyke
vermogens en om te testeeren bekwaam zo als aan my Notaris en de natenoemene
getuygen bleek Dewelke geneegen zynde testamentair te disponeeren ten dien eynde aan my
Notaris in presentie van de natenoemene getuygen haer testament heeft opgegeven
zo als volgd.
Ik vernietig alle testamenten of andere soort van Uyterste wilsdispositien die voor
dato deezes door my eenigzints zouden mogen zyn gemaakt of gepasseerd.
By aldien ik voor myn tegenswoordige man Engel Douwes Dekker kom te
overlyden met agterlating van Kind of Kinderen of verdere descendenten uyt myn
tegenswoordig huwelyk verwekt als dan Legateer ik aan gemelde myn tegenswoordige
man al dat geen waarover de Wet die op myn overlyden in werking zal zyn my zoude
toestaan ten zynen voordeele te beschikken zo wel in eygendom als in vruchtgenot
Maar ingevalle ik voor myn gemelde tegenswoordige man kom te overlyden zonder
agterlating van Kind of Kinderen of verdere descendenten uyt dit myn huwelyk
verwekt als dan benoem en institueer ik myn gemelde tegenswoordige Man tot
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myn eenige en algeheele erfgenaam of legatant in alles wat ik zal nalaten niets
uytgezonderd
Ik verklaar geen ouders of grootouders meer in leeven te hebben Eyndelyk versoek en committeer ik mijn gemelde man tot eenige Executeur van
dit mijn testament verleenende daertoe aan denzelve alle nodige magt speciaal de
magt tot bezitneeming des boedels Dit testament zodanig door de Testatrice aan my Notaris opgegeeven en door mij
alzo geschreeven mitsgaders zodanig door mij aan haer voorgeleezen zynde in
presentie van de nagenoemde getuygen heeft de Testatrice verklaard wel te hebben
verstaan en daar by te blyven als haar wil bevattende
Gepasseerd in amsteldam ten kantore van my Notaris op de binnekant No 24 ten
deze Jaare als in den hoofde deezes is gemeld des avonds half neegen Uuren in
presentie van Pieter Harre Meester Schilder Jacob Polman meester Schoenmaker
Paulus Heukelom aanspreeker Cornelis Knuyt insgelyks aanspreeker allen woonende
binnen deeze stad d' eerstgenoemde in de buytenbantammerstraat No 9 de tweede in
de Lange Straat No 47 de derde in de Koningstraat No 41 en de vierde in de
foelydwarsstraat No 46 als getuygen hiertoe verzogt die de minute deezes dewelke
in t bezit van my Notaris is gebleeven neevens de Testatrice en my Notaris na gedaane
voorleezing hebben onderteekend Sietske Eeltjes Klein
P. Harre
J.C. Polman
Ps Heukelom
Cs Knuijt
R. Meijjes
Nots
Geregisteerd te Amsterdam den achtsten Mei 1800 zes en veertig deel vier en
zeventig folio honderd zevenenzeventig reeks van vier houdende een blad zonder
renvooi
Ontvangen met de verhooging Drie Gulden een en dertig en een halve Cts.
De ontvanger
J: Mannus
f3.31½
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[mei 1846
Advies van H.J. Hoogeveen, lid van de Raad van Indië, betreffende
Dekker]
* mei 1846
Advies van H.J. Hoogeveen, lid van de Raad van Indië, inzake een voorstel om
Dekker te benoemen tot kommies op het residentie-kantoor te Poerworedjo, in de
residentie Bagelen. (Bescheiden 1900, blz. 96)
Tot de benoeming van Douwes Dekker tot kommies op een residentie-kantoor op f
200 tractement kan ik niet adviseeren, omdat hij meer gehad heeft, daarvoor te knap
is en het hem, die reeds zoolang met het ongeluk geworsteld heeft, geheel
ontmoedigen zal, terwijl ik de overtuiging heb, beter partij van hem kan worden
getrokken.
Indien de Heer Algemeene Secretaris Douwes Dekker van nabij kent, dan kan
ZijnEd. hem bij deze gelegenheid aan de aandacht zijner Excellentie niet herinnerd
hebben, met de overtuiging dat ZijnEd. tot zijn geluk medewerkte.

[18 mei 1846
Akte van Dekkers benoeming tot kommies in de residentie Bagelen]
18 mei 1846
Akte van benoeming van Dekker tot kommies in de Residentie Bagelen. (M.M.)
Op de achterkant heeft Dekker de navolgende woorden genoteerd, kennelijk om zich
te oefenen in verschillende uitdrukkingen van het Javaans, zoals dat gebruikt wordt
van lageren tegen hogeren, en omgekeerd. Niet alles is even duidelijk leesbaar.
k.a. - djalook banjoe.
b.s. gowo marinee
t.s. dokoh konno.
m. kenang opo.
ja. inge
trada oranônô.
soedah - wês - sampon
(?)m akoe mangan-koelo - nidi
g-mam akoe gelem koelo-adjeng
gomo loengoe
De betekenis van de eerste uitdrukking is: haal water; van de derde: hurk daar neer,
beide van hoog tot laag. De rij soedah-wês-sampon betekent: al of reeds,
achtereenvolgens in 't Maleis, laag-Javaans en hoog-Javaans.
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(Zegel 1 G)
(Wapen)
VAN WEGE EN IN NAAM DES KONINGS

De Minister van Staat,
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië,
Allen die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doet te weten: Nademaal bij
Besluit, van den achttienden Mei achttien honderd zes en Veertig No. 1, tot kommies
op het Residentie kantoor van Bagelen is benoemd E. Douwes Dekker, ambtenaar
op wachtgeld,
Zoo wordt een iegelijk dien zulks mogt aangaan, bij deze gelast, hem in
voorschreven kwaliteit te erkennen naar behooren. Gegeven te Buitenzorg - den
achttienden Mei achttien honderd zes en Veertig.
(Stempel GG)
Rochussen
Ter ordonnantie van den Minister van Staat,
Gouverneur Generaal.
De Algemeene Secretaris,
C. Visscher
Tegenwoordig tractement f2400: Vroeger tractement als Controleur der 2e klasse
op Sumatra's Westkust f3300: -

[31 juli 1846
Overlijden van Tine's zuster Sophia]
31 juli 1846
Overlijdensadvertentie van Tine's zuster Sophia Louise van Wijnbergen. (Uitgeknipt
exemplaar M.M.)
Op den 31sten Julij 1846, is te Tjanjor, op het Eiland Java, na eene korte
ongesteldheid, in den ouderdom van ruim 22 jaren overleden, de Hoog Edel-Geboren
Jonkvrouwe Sophie Louise, Baronnesse Van Wijnbergen, betreurd door hare
nagelatene Betrekkingen.

[6 augustus 1846
Huwelijk van Tine's zuster Henriëtte]
6 augustus 1846
Huwelijk van Johan Constant Wilhelm Baron van Heeckeren tot Walien, met
Henriette Marie Baronesse van Wijnbergen; de voltrekking vond te Tjiandjoer plaats.
(Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indië voor 1847, blz. 311)
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Biografische aantekeningen
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Biografische aantekeningen
d'Aulnis, Judith Geertruid -: overgrootmoeder van Tine; dochter van Justus
Ludovicus Daulnis (1707-1776) en Henriëtta Gesina van Renesse (overleden
1753), gedoopt te Doesburg 12 februari 1745. (Doopboek van de Ned. Herv.
gemeente te Doesburg. Rijksarchief in Gelderland, Arnhem). Huwde te Drempt
op 23 augustus 1767 met Lambert Floris van Wijnbergen (1747-vóor 1792) en
overleed te Baarn op 21 juni 1832. (Register van overlijden, Baarn. Rijksarchief
in Utrecht).
d'Aulnis, Justus Ludovicus -: militair, geboren te St. Maartensdijk 8 maart 1707;
huwde te Doesburg op 3 januari 1745 met Henriëtta Gesina van Renesse, dochter
van Jan van Renesse van Wilp en Judith van Wijnbergen. Verloor zijn echtgenote
op 16 juli 1753; werd kolonel in 1766, overleed te Doesburg en werd aldaar
begraven op 30 september 1776. (M.G. Wildeman: Kantteekeningen op de
genealogie d'Aulnis. De Wapenheraut 21ste jrg. blz. 515-522. 's-Gravenhage
1917).
Beyerman, Gerrit -: vriend van Dekker, kapitein der infanterie te Padang,
1810-1844. Zie deel I, blz. 552.
Bleeker, Pieter -: Nederlands geneeskundige, geboren te Zaandam 10 juli 1819,
jeugdvriend van Dekker, deed in 1840 examen voor ‘stedelijk heelmeester en
plattelandsgeneeskundige’, ging in 1842 naar Ned.-Indië, stond 1851-1860 aan
het hoofd van de geneeskundige school te Batavia, schreef talrijke studies
voornamelijk over de vissen in de Indische archipel, werd eredoctor van de
Utrechtse universiteit. Hij overleed te 's-Gravenhage op 24 januari 1878. Van
hernieuwd contact tussen Bleeker en Dekker in hun beider Indische periode is
niets bekend.
Cartenstat, Hubertus Jacobus -: onderpastoor te Batavia, in 1842 vice-praefectus
apostolicus en kamerheer van Zijne Heiligheid de Paus; later apostolisch prefect
en pastoor.
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Coorengel, Claas Gerrit -: geboren te Amsterdam 10 maart 1798; bekleedde
verschillende functies bij de Algemene Rekenkamer te Batavia: hoofdcommies,
secretaris (1840), lid (1843) en tenslotte president. Hij was met verlof in
Nederland van begin 1854 tot midden 1856, en overleed te Batavia, 14 oktober
1868.
Couperus, Petrus Theodorus -: in 1845 evenals Crone eerste kommies bij de
Directie der Kultures, wonende te Buitenzorg.
Crone, Bernardus Bonifacius -: geboren te Groningen, jaar en datum niet bekend;
kwam in 1833 als particulier naar Indië, werd in 1839 tweede kommies, in 1841
eerste kommies bij de directie der kultures, en werd in 1847 op verzoek eervol
ontslagen. (Dienststaat; Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Dekker, Catharina (Douwes) -: zuster van Eduard Douwes Dekker; geboren te
Hollum op Ameland 30 september 1809; huwde 20 juli 1832 met de
scheepsgezagvoerder Cornelis (Swart) Abrahamsz, (2 mei 1802-12 april 1879)
woonde te Amsterdam en overleed aldaar 10 december 1849, nalatende vier
kinderen: Catharina (1835-1876); Anna (1837-1908); Sietske (1842-1912), en
Theodoor (1848-1911).
Dekker, Eduard (Douwes) -: Nederlands letterkundige onder de schrijversnaam
Multatuli. Geboren te Amsterdam, 2 maart 1820, als zoon van Engel Douwes
Dekker (1787?-1850) en Sytske Eeltjes Klein (1786?-1846). Ging najaar 1838
naar Java, was werkzaam bij de Alg. Rekenkamer te Batavia, daarna als
controleur te Natal (Sumatra's westkust), huwde 10 april 1846 met Everdina
Huberta Baronesse van Wijnbergen, (1819-1874) was kommies te Poerworedjo,
secretaris van de residentie Menado, assistent-resident van Amboina, en nam
in 1856 ontslag als assistent-resident van Lebak. Publiceerde in mei 1860 ‘Max
Havelaar’, en tussen 1862 en 1877 zeven bundels ‘Ideën’. Op 1 april 1875
hertrouwde hij te Rotterdam met Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel
(1839-1930), woonde o.a. te Wiesbaden en te Nieder-Ingelheim en overleed
aldaar op 19 februari 1887. Twee kinderen uit het eerste huwelijk: Pieter Jan
Constant Eduard (Amsterdam 1 januari 1854 - Nice 4 maart 1930) en Elisabeth
Agnes Everdina (Soerabaja 1 juni 1857 - Capri 11 juni 1933).
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Dekker, Engel Douwes -: vader van Eduard Douwes Dekker. Geboren te
Oost-Zaandam, waarschijnlijk in 1787; doorliep de Kweekschool voor de
Zeevaart te Amsterdam (1800-1807); huwde op 13 november 1808 met Sytske
Eeltjes Klein (1786?-1846) woonde na zijn huwelijk eerst op Ameland, na 1817
te Amsterdam als kapitein ter koopvaardij, en overleed te Amsterdam op 25 juli
1850.
Dekker, Jan (Douwes) -: broer van Eduard Douwes Dekker. Geboren te Hollum
(Ameland) 28 juni 1816, werd stuurman ter koopvaardij, huwde te Utrecht op
4 augustus 1843 met Wilhelmina Fredrica Antonia van Leeuwen (1819-1846);
ondernam een tabaksplantage op Java, hertrouwde 17 september 1849 te
Ambarawa met Louise Marie Elise Adolphine Bousquet (1826-1910), woonde
tijdelijk te Delft, Brummen en 's-Gravenhage, en overleed 11 september 1864
te Grissee (Java), nalatende vier zoons en drie dochters, allen uit het tweede
huwelijk.
Dekker, Pieter (Douwes) -: oudste broer van Eduard Douwes Dekker. Geboren
12 december 1812 te Hollum (Ameland); doorliep de Latijnse School te
Amsterdam, werd Doopsgezind predikant, stond achtereenvolgens te Woudsend
(1839), Beemster (1840) en Den Helder (1844); huwde 22 mei 1841 te
Amsterdam met Maria Abrahamsz (1809-1871), en overleed 5 juli 1861 te Den
Helder, nalatende vier zoons: Engel (1842-1906), Kornelis (1843-1919); Eduard
(1845-1868), en François Adrianus Gerardus (1848-1919).
Dekker, Willem (Douwes) -: jongere broer van Eduard Douwes Dekker; geboren
28 augustus 1823 te Amsterdam, ging naar zee, en verdronk 21 februari 1840
nabij Ierland.
Dickelman, Jean Henri -: Ned.-Indisch ambtenaar, geboortejaar en -plaats niet
bekend. Was in 1820 assistent-resident te Buitenzorg, later te Probolingo, daarna
te Malang en sinds 1845 te Krawang; werd in 1847 eervol uit 's lands dienst
ontslagen en overleed op 28 april 1850 te Pasoeroean. (Dienststaat; Algemeen
Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Diepenhorst, Huig -: geboren te Giessen-Nieuwkerk, jaar en datum niet bekend;
werd kommies-ontvanger aan Sumatra's Westkust, in 1839 ambtenaar, in 1843
controleur 2de klasse, in

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

686
1853 assistent-resident, en overleed te Padang op 10 november 1860.
(Dienststaat; Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Doijer, Abraham -: Doopsgezind predikant, achtereenvolgens te Joure, Nijmegen
en sinds 1828 te Amsterdam. Overleden aldaar 17 april 1851, oud 56 jaar.
Eerens, Dominiques Jacques (de) -: geboren 17 maart 1781 te Alkmaar, werd
soldaat in het leger van de Bataafse Republiek, in 1809 luitenant-kolonel,
commandant van de lijfwacht van koning Lodewijk Napoleon; ging daarna in
Franse dienst, streed in Spanje en in Rusland, dekte Napoleons achterhoede bij
diens terugtocht, was korte tijd Russisch krijgsgevangene, ging in Nederlandse
dienst, vocht bij Waterloo als generaal-majoor tegen Napoleon, werd in 1826
luitenant-generaal, was 1829-1834 directeur-generaal van oorlog, en van februari
1835 tot zijn dood op 30 mei 1840 Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië.
Fischer, Charles Louis -: grootvader van Tine; stamde uit een Zwitsers geslacht
dat in de 17de eeuw de Berner post organiseerde, en in de 18de eeuw rijke
landgoederen bezat. In de overlijdensakte van 27 januari 1823, opgemaakt te
Zundert daags na zijn dood, wordt hij aangeduid als: ‘Zonder beroep oud een
en Zestig jaren geboren te Bern in Zwitserland, wonende te Zundert, Egtgenoot
van Mevrouw Maria Geertruide Savelkoels Zonder beroep mede te Zundert
woonagtig en Zoon van Téophile Fischer en Susanne Catherina Margerithe
Fischer beiden overleden.’ (Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch).
In het Grootboek van de militaire pensioenen wordt hij in november 1819
vermeld als gepensioneerd hospitaalmeester met f850, - ingaande augustus 1819.
Als geboortedatum staat aldaar: 8 april 1761. (Algemeen Rijksarchief,
's-Gravenhage).
Fischer, Maria Arnolda -: moeder van Tine; geboren te Oisterwijk 11 december
1798, als dochter van Charles Louis Fischer (1761-1823) en Maria Geertruida
Savelkoels (1759-na 1823); huwde te Breda op 3 mei 1819 met Carel Frederik
Jan Pieter van Wijnbergen (1796-1829), woonde te Antwerpen, en overleed te
Breda, 20 december 1823, blijkens de navolgende akte.
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Overlijdensakte van Tine's moeder. (Rijksarchief in Noord-Brabant,
's-Hertogenbosch)
In het Jaar een duizend acht honderd Drie-en-twintig, den Twintigste December
ten elf uren des morgens, compareerde voor ons Burgemeester, beambte van
den Civielen Staat der Gemeente Breda, Provincie Noord-Braband, de Heer
Hans Coenraad Otto Gepensioneerd Kapitein, oud Vyfënvyftig Jaren welke aan
ons heeft verklaard te zijn Bekende van de overledene en Pieter Joseph Hendrik
de Vos, meester Goudsmid, oud Vierëndertig Jaren - die gezegd heeft te zijn
Gebuur van de overledene, beide wonende alhier, den eersten in de Reigerstraat
en den tweeden in de Lange Brugstraat. welke ons verklaard hebben, dat op den Twintigste December dezes jaars. - om
ruim twaalf uren des nachts is overleden, Vrouwe Maria Arnolda Fischer, zonder
beroep, oud Vierëntwintig Jaren, Echtgenoot van den Heer Carel Fredrik Jan
Pieter van Wynbergen, Tweede luitenant by de vyftiende afdeeling Nationale
Infanterie, oud achtëntwintig Jaren, in Garnizoen te Antwerpen. - geboortig van
Oisterwijk - te Antwerpen wonende, in Wijk B No. 232 in de Lange brugstraat
overleden. - Dochter van wijlen Carel Lodewijk Fischer. - en van Mevrouw
Maria Geertruida Savelkool, buiten beroep, oud zes en vyftig Jaren wonende
te Breda.
Godon, Alexander Philiphus -: Geboren te Utrecht, jaar en datum niet bekend;
werd eerste klerk bij het Marine-departement te Batavia, ging in 1841 naar
Sumatra's westkust, werd in 1843 civiel gezaghebber te Bondjol (afdeling Agam,
residentie Padangse Bovenlanden), in 1848 assistent-resident van Mandheling
en Angkola, vertrok in 1856 met een tweejarig verlof naar Nederland en vroeg
eind 1858 ontslag uit 's lands dienst. (Dienststaat; Algemeen Rijksarchief,
's-Gravenhage).
Gout, H.J.J. -: voornamen en geboortedatum en -plaats niet bekend; werd in
1840 surnumerair voor de dienst op Sumatra's Westkust; kwam in 1841 ter
beschikking van de Resident der Padangse bovenlanden; werd in 1846 kontroleur
3de klasse, in 1853 kontroleur 2de klasse, in 1856 kontroleur 1ste klasse, belast
met het civiel gezag te Natal. Overleed op 8 april 1860 te Payacombo.
(Dienststaat; Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
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Hebert, Stephanus Marinus -: geboren te Nijmegen 4 april 1818, begon zijn
militaire loopbaan in Nederland in 1834, werd in 1835 korporaal titulair, in
1836 sergeant titulair, in 1839 tweede luitenant, vertrok in 1840 naar Ned.-Indië,
werd eerste luitenant in 1842, en kapitein bij het corps Sappeurs in 1850;
verdronk in de rivier bij Karliassa (West-Borneo) op 9 april 1854. (Stamboek
Officieren; Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Heeckeren tot Walien, Johan Constant Wilhelm Baron van -: geboren te Zutphen,
9 juni 1819, kwam in september 1845 in Ned.-Indië, werd in 1848 tweede
kommies bij de Alg. Rekenkamer, in 1849 kommies op het residentie-kantoor
te Rembang, in 1851 kommies, vendu-meester en griffier te Buitenzorg; kreeg
in 1854 éen jaar Europees verlof, dat met een half jaar werd verlengd; werd
door de Alg. Rekenkamer belast met een bedrag van f4309.60; keerde in 1856
naar Indië terug, werd in februari 1857 secretaris van de residentie Banjoemaas,
in september 1857 assistent-resident van Tebing-Tingie (Palembang), werd in
juli 1858 wegens ziekte eervol uit die functie ontheven, vertrok met verlof naar
Nederland en vroeg in 1861 ontslag uit 's lands dienst nadat hij in Den Haag
een ‘Indisch Agentschap’ had opgericht. Hij overleed 31 augustus 1868.
(Dienststaat; Alg Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Hesselink, Wilhelmus Hermanus -: geboren te Zutphen, 19 april 1805; ging in
1835 als soldaat naar Ned.-Indië; werd, als sergeant-majoor pro memorie, klerk
op het residentie-kantoor te Aijer Bangies; overleed te Natal, in het huis van
Eduard Douwes Dekker, op 17 Juni 1843. (Dienststaat; Algemeen Rijksarchief,
's-Gravenhage).
Heijst, Frans Marinus van -: achterneef van Tine; zijn grootmoeder, Adriana
Kleynhoff (1767-1842), gehuwd met Mr. Willem Carel Graevestein, was een
tweelingzuster van Everdina Kleynhoff (1767-1851), gehuwd met Willem
Lodewijk van Wijnbergen. - Geboren te Culemborg op 7 januari 1824 als zoon
van Hendrik Paulus van Heyst (18 mei 1788-9 september 1831) en Adriana
Graevestein (3 april 1797-17 januari 1855). Was in de jaren veertig op de
Zuid-Oostkust van Borneo, en in de zomer van 1845 tijdelijk te Batavia.
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Hoëvell, Wolter Robert Baron van -: geboren te Deventer, 15 juli 1812, studeerde
theologie te Groningen, ging in 1836 als predikant naar Ned.-Indië, werd daar
president van het Bataviaas Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, was
éen der oprichters van het ‘Tijdschrift voor Neêrlands Indië’ (1838) waarin hij
o.a. schreef onder de schuilnaam Jeronimus (De Japansche Steenhouwer, jrg.
IV, deel I, blz. 400; Graven, jrg. IV, deel II, blz. 181), kreeg na de politieke
betogingen van mei 1848 moeilijkheden met de Ned.-Indische regering en zag
zich gedwongen ontslag te vragen en te repatriëren. In 1849 werd hij lid van de
Tweede Kamer, in 1862 lid van de Raad van State. Hij overleed te 's-Gravenhage
op 10 februari 1879.
Hoeven, Abraham des Amorie van der -: gymnasiumvriend van Eduard Douwes
Dekker; geboren 15 februari 1821 te Rotterdam, studeerde theologie,
promoveerde op 6 juni 1843 te Leiden in de klassieke letteren en in de
godgeleerdheid, werd op 15 juli 1845 Remonstrants predikant te Utrecht, en
overleed aldaar op 20 maart 1848. Zie over hem de herinneringsrede van Dr.
H.L. Oort Hzn. (Utrecht, A.J. van Huffel, 1859).
Holle, Pieter -: geboren te Oostkapelle 4 oktober 1804; huwde 27 maart 1829
met Alexandrina Albertina van der Hucht en werd door dit huwelijk familie van
Tine. Holle was raffinanadeur te Amsterdam, later te Koblenz; ging met zijn
grote gezin in 1843 naar Java, werd administrateur op het landgoed Bolang,
maar overleed al in augustus van het volgende jaar, kort voor de familie van
zijn vrouw uit Nederland aankwam.
Hoogeveen, Hendrik Jeronimus Christiaan -: geboren te Batavia, 24 maart
1823, zoon van Mr. Hendrik Johannes Hoogeveen (1795-1849) en Maria Johanna
van Zeyl (1800-1854); vriend van Eduard Douwes Dekker; was in 1845 tweede
commies bij de Directie der Producten en Civiele Magazijnen; van 2 mei 1855
tot 28 juni 1856 adjunct-secretaris van het gouvernement; werd 10 mei 1866
resident van Batavia. Overleden in 1881.
Hoogeveen, Hendrik Johannes -: geboren te Utrecht, 28 augustus 1795, vertrok
in 1816 als jurist naar Ned-Indië, werd o.a. griffier bij het Hoog Gerechtshof,
in 1831 lid van het Hoog Militair Gerechtshof, in 1835 Algemeen Secretaris;
was 1837-'38 in Nederland; werd in 1839 vice-president van het Hoog
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Gerechtshof in Ned.-Indië, in 1844 lid van de Raad van Indië; overleed op 13
maart 1849. (Dienststaat; Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Hucht, Albertine Caroline van der -: dochter van Tine's familielid Willem van
der Hucht; geboren te Loenen 21 juli 1840, overleden te Parakan Salak 9 juli
1844.
Hucht, Albertus van der -: militair; zoon van Nicolaas van der Hucht (15 maart
1714-21 oktober 1767) beurtschipper op Middelburg, en Wilhelmina Elisabeth
Dona (1730-1790); geboren te Zierikzee 15 mei 1762; huwde te Geldermalsen
op 15 juli 1789 met Carolina Frederika van Wijnbergen, (1771-1842), een zuster
van Tine's grootvader; sneuvelde in 1812 in Rusland.
Hucht, Alexandrina Albertina van der -: familielid van Tine; gedoopt te
's-Gravenhage 26 juli 1802; huwde 27 maart 1829 met Pieter Holle (1804-1844),
ging met hem in 1843 naar Java waar hij administrateur werd op het landgoed
Bolang, bij Tjiandjoer. Zij overleed te Batavia in 1878.
Hucht, Anna Jacoba van der -: gedoopt te Zierikzee, 20 mei 1795; dochter van
Albertus van der Hucht (1762-1812) en Carolina Frederika van Wijnbergen
(1771-1842); huwde met Johannes Kerkhoven (Amsterdam, 15 oktober
1783-Hunderen bij Twello, 2 juni 1859); overleed te Hunderen bij Twello, 18
juli 1856.
Hucht, Carolina Frederika van der -: dochter van Tine's familielid Willem van
der Hucht; geboren te Amsterdam 10 september 1841, overleden te Parakan
Salak 3 februari 1845.
Hucht, Clara Henriette van der -: familielid van Tine; geboren 7 februari 1800;
huwde met Theodorus Johannes Kerkhoven (1789-1857); overleed te Amsterdam
16 oktober 1888.
Hucht, Guillaume Louis Jacques van der -: genoemd Willem, familielid van
Tine; geboren 1812; huwde met Sara Johanna Pen (1811-1844), en in 1848 in
tweede huwelijk met Mary Pryce (1830-1894); exploiteerde op Parakan Salak
een half theeland. In 1844-'45 verloor hij zijn vrouw en twee dochtertjes. In het
voorjaar van 1845 raakte hij bevriend met Dekker. Na zijn repatriëring was hij
lid van de Tweede Kamer; hij overleed 5 maart 1874 op huize ‘Duin en Berg’
bij Santpoort.
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Hucht, Jan Pieter van der -: familielid van Tine; geboren te Zierikzee, 5 oktober
1797; huwde in oktober 1823 met Johanna Constantia Wilhelmina Lulofs
(1796-1856); ging met zijn grote gezin in april 1845 naar Java, waar hij een
half theeland bij Parakan Salak zou exploiteren. Hij overleed aldaar op 30 januari
1846.
Hucht, Johanna Gerardina van der -: familielid van Tine; geboren 1804, huwde
met de arts Cornelis Pen, woonde te Loenen, ging met een groep in 1845 naar
Java. Haar echtgenoot overleed 18 mei 1854 te Buitenzorg. Zij keerde naar
Nederland terug en overleed 3 november 1886 te Arnhem. (Advertentie; Centraal
Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage).
Hucht, Willem van der -: gebruikelijke naam van Guillaume Louis Jacques van
der Hucht. Zie aldaar.
Keuchenius: in de ‘Almanak en Naamregister voor het jaar 1845’ worden als
inwoners van Batavia genoemd: Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan -, en Adriaan
Anton Maximiliaan Nicolaas -; in 1844 vindt men alleen de eerstgenoemde, in
1842 geen van beiden vermeld.
Klein, Sytske Eeltjes -: moeder van Eduard Douwes Dekker. Geboren te Hollum
(Ameland) tussen 1782 en 1786, woonde een tijdlang te Zaandam, huwde op
13 november 1808 op Ameland met Engel Douwes Dekker (1787?-1850),
woonde na 1817 te Amsterdam en overleed aldaar op 5 mei 1846.
Kleijnhoff, Adriana -: tweelingzuster van Tine's grootmoeder, gedoopt te
Culemborg 19 juli 1767, huwde met Mr. Willem Carel Graevestein,
stadssecretaris van Culemborg, en overleed op huize Ontedink bij Gorssel, 27
juli 1842.
Kleijnhoff, Christiaan -: overgrootvader van Tine; plaats en datum van geboorte
onbekend; was enkele jaren in West-Indië, ging in oktober 1742 als chirurgijn
in dienst van de V.O.C. naar Batavia, had daar verschillende medische functies
en werd in 1754 ‘stadsdokter titulair’. Trouwde (als weduwnaar van Margaretha
Elisabeth Schwanefelder) te Batavia op 13 maart 1756 met Hubarta Verspyck
(1730-1792). Werd in 1756 Binnenregent van het Binnengasthuis, was in 1761
lijfarts van de G.-G. Jacob Mossel. In 1762 repatrieerde hij gefortuneerd met
vrouw en vier kinderen, vestigde zich in
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Culemborg, waar hij in 1764 Schepen, in 1767 Burgemeester werd. Hij was
heer van Enspyck, waar hij in januari 1777 ook begraven werd. (Gegevens uit
het archief Kleijnhoff in het bezit van Mr. W.C.J. Alpherts, Amsterdam).
Kleijnhoff, Everdina -: grootmoeder van Tine; geboren te Culemborg, aldaar
gedoopt 19 juli 1767, dochter van Christiaan Kleijnhoff (overleden 1777) en
Hubarta Verspyck (1730-1792); huwde te Culemborg 13 maart 1791 met Willem
Lodewijk van Wijnbergen (1768-1815), werd na de dood van haar zoon Carel
Fredrik Jan Pieter van Wijnbergen (1796-1829) de verzorger van zijn drie
dochtertjes, voor wie zij vruchteloos om pensioen vroeg (zie bijlage). Zij woonde
tenslotte met haar twee ongehuwde dochters te Wageningen, en overleed aldaar
3 april 1851.

Bijlage
Brief van: Het Hoofdbestuur van het Fonds ter Aanmoediging en Ondersteuning
van den Gewapenden-Dienst in de Nederlanden, aan Mevrouw E. Kleinhoff,
Douairière van den Heere W: L: van Wynbergen, te Breda. (Origineel M.M.)
Amsterdam, den 31 January 1830.
Mevrouw!
Wy hebben niet zonder aandoening het treurig sterfgeval van Mynheer Uw Zoon
gelezen, en voelen hoe UWEd. teregt bekommerd is over het lot van de door hem
nagelatene drie ouderloze Weesjes. Het geeft ons dan ook een treurig gevoel dat wy
dezelve niet in ons fonds mogen opnemen, maar wy zyn gebonden aan onze
reglementaire bepalingen, als welke kinderen voortgesproten uit een huwelyk na de
verminking in 's Lands dienst aangegaan, buitensluit. dikwyls waren wy gedrongen
ten gevolge van deze verordeningen voordragten aftewyzen; en wy zouden
onregtvaardig zyn, zoo wy ons hieromtrent niet altyd gelyk blyven. Het kost ons
echter veel U zulks te moeten schryven, want wy weten, hoe duur U den dag van
den 15 Juny 1815 in eene dubbele betrekking geweest is, en wy vinden het niet
aannemen der kinderen te harder, daar wij hun Vader zoo hy in leven gebleven was,
als deelgeregtigd zouden erkend hebben.
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Wy verzoeken U voor Uwe Kleinkinderen, als by wyze van eene Gratificatie voor
ééns, honderd Guldens uit ons fonds te willen aannemen, en ons vleyende dat UWEd:
dit wel als een blyk onzer ware deelneming zult beschouwen, en dat wy Uwe
kieschheid daar niet mede kwetzen, hebben wy de Distrikts Commissie te Breda
aangeschreven om aan U genoemde Som tegen behoorlyke kwitantie te verstrekken.
Het Hoofdbestuur voornd.
En in deszelfs naam
J. Teissedre L'Ange
Vice President
B. Hulshoff
Secretaris.
Kruseman, Arie Cornelis -: geboren te Haarlem, 11 oktober 1818, was enige
tijd op de Latijnse School, daarna in de boekhandel Bohn, ging in 1836 naar
Amsterdam eveneens ter opleiding in boekhandel en uitgeverij, raakte bevriend
met Eduard Douwes Dekker, verbleef enkele maanden in Den Haag, werd in
1840 eigenaar van een boekhandel in Haarlem, en begon het jaar daarop een
uitgeverij die allengs grote naam verwierf. Hij overleed te Haarlem op 15 april
1894.
Lutjens, Hendrik Jacob -: lid van de Algemene Rekenkamer voor
Nederlands-Indië; hij kreeg op 15 april 1850 ontslag en vertrok naar Nederland.
Meerten, Jacobus Hubertus van -: geboren te Gouda, 9 januari 1809; kwam in
1834 in dienst bij Waterstaat en publieke gebouwen te Batavia; werd kommies
bij de inkomende en uitgaande rechten te Samarang; werd kontroleur te Natal
en aldaar gesuspendeerd, en in 1843 ontslagen; werd pakhuismeester te
Pasoeroean, in 1850 idem te Soerabaja; kwam met een tweejarig verlof in
1861-'62 naar Nederland; werd algemeen ontvanger van 's lands kas te Soerabaja,
en in 1869 Lid van de Alg. Rekenkamer; werd in 1880 eervol uit 's lands dienst
ontslagen en overleed op 27 januari 1894 te Buitenzorg. (Dienststaat; Algemeen
Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Merkus, Pieter -: geboren 18 maart 1787 te Naarden, studeerde rechten te Leiden
(1803-1808), ging in 1815 naar Indië, werd hoofdkommies aan de Algemene
Secretarie, in 1817 adjunct-
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secretaris-generaal, in 1818 procureur-generaal bij het Hoog Gerechtshof, in
1819 advocaat-fiskaal bij het Hoog Militair Gerechtshof, in 1821 Algemeen
Secretaris, in 1822 gouverneur van de Molukken, in 1828 President van het
Hoog Gerechtshof, in 1829 Raad van Indië. Hij was een overtuigd tegenstander
van G.-G. Van den Bosch en diens Cultuurstelsel. Na enkele jaren Europees
verlof werd Mr. P. Merkus in januari 1839 Regeringscommissaris ter Westkust
van Sumatra. Na de dood van G.-G. De Eerens in mei 1840, was Merkus eerst
tijdelijk, later definitief met dit ambt belast, tot aan zijn dood op 2 augustus
1844 te Soerabaja.
Meskendorff, Hendrik Roelof -: geboren 15 maart 1805 te Weesp, tweede
onderwijzer aan de Bijzondere School der tweede klasse aan de Fluwelen
Burgwal 56 te Amsterdam; na 1858 kostschoolhouder te 's-Gravenhage en aldaar
8 februari 1865 overleden. (Gemeente-Archief, 's-Gravenhage).
Michiels, Andreas Victor -: Nederlands militair, geboren 30 april 1797 te
Maastricht, streed in 1814-1815 tegen Napoleon, ging naar Ned.-Indië, werd in
1818 kapitein, in 1827 majoor, in 1832 luitenant-kolonel, in 1837 militair
kommandant ter Sumatra's Westkust, op 29 november 1837 civiel en militair
gouverneur aldaar, op 14 september 1843 Generaal-Majoor titulair; werd in
februari 1849 tijdelijk belast met het Kommando over het Indisch Leger, en
sneuvelde op Bali, 25 mei 1849. (Stamboek Officieren; Alg. Rijksarchief,
's-Gravenhage).
Mispelblom Beijer, Julius Dominicus -: was in 1845 tweede kommies bij de
Alg. Rekenkamer.
Pahud, Charles Ferdinand -: geboren 18 april 1803 te Amsterdam; was van
1823-1839 op Java en Sumatra ambtenaar bij de belastingen en de in- en
uitvoerrechten; werd na twee jaren Europees verlof in 1844 inspecteur van
Financiën, in 1844 directeur van de gouvernements-produkten en burgerlijke
magazijnen; ging in 1847 voor herstel van gezondheid naar Nederland; werd
in 1849 minister van Koloniën in het eerste kabinet-Thorbecke, behield deze
functie ook in het daarop volgende kabinet tot eind 1855 en was van mei 1856
tot september 1861 Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, Hij overleed op 31
augustus 1873 te 's-Gravenhage.

Multatuli, Volledige werken. Deel 8. Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1846

695
Pekelharing, Arie -: jeugdvriend van Eduard Douwes Dekker; geboren 22
augustus 1817; werkzaam in een Amsterdamse boekhandel; overleden aan
tuberculose 20 mei 1839. (Zie Gerrit Jan Honig: Uit den gulden Bijkorf. Koog
aan de Zaan, 1952; blz. 313).
Pool, Carel Salomon van der -: Nederlands-Indisch militair; geboren te
Amsterdam, juni 1813; soldaat in de vesting Breda 1830-1832; ging in 1836
naar Indië, diende van 1837 af op Sumatra's Westkust; klom op tot tweede
luitenant (1840), eerste luitenant (1847) en kapitein bij het 12de Bataljon
Infanterie (3 december 1851). Kort tevoren was Van der Pool tot veertien dagen
provoost veroordeeld ‘wegens ongegrondheid en ligtvaardigheid in zijne
gediende klagten, en schuldig aan verregaande oneerbiedigheid.’ Op 9 maart
1853 kreeg hij een tweejarig verlof naar Nederland, op 30 april 1855 keerde hij
terug, diende bij verschillende bataljons, en overleed 8 februari 1858 te
Samarang, (Officieren Stamboek O.-I. leger. Algemeen Rijksarchief,
's-Gravenhage).
Reynst, Jhr. Joan Cornelis -: geboren te Velp, 28 februari 1797, vertrok in 1815
naar Ned.-Indië, was o.a. kommies bij de Rekenkamer, werd in 1820 resident
te Sambas, in 1828 Directeur van 's lands producten en civiele magazijnen, in
1833 tijdelijk Directeur-Generaal van Financiën, in 1836 Raad van Indië, werd
in 1840 in de adelstand verheven, in 1842 benoemd tot vice-president van de
Raad van Indië, en nam als zodanig in 1844 tijdelijk het ambt van G.-G. waar;
kreeg in 1850 op de meest eervolle wijze ontslag uit 's lands dienst. (Dienststaat;
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Rochussen, Jan Jacob -: geboren 23 oktober 1797 te Etten, ging bij de
belastingdienst, werd in 1826 secretaris van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam, in 1840 minister van Financiën, in 1843 gezant te Brussel, en in
1845 G.-G., welk ambt hij bekleedde van 30 september 1845 tot 12 mei 1851.
In Nederland teruggekeerd werd hij conservatief Kamerlid, was van maart 1858
tot december 1861 minister van koloniën, en overleed 21 januari 1871 te
's-Gravenhage.
Ruloffs, Joannes Petrus Christinus -: geboren te Amsterdam, 25 december 1796,
kwam bij de Ned.-Indische Marine, werd in
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1823 adjunct-directeur, in 1827 lid van het Hoog Militair Gerechtshof, in 1829
Hoofdadministrateur der Marine, in 1839 President der Algemene Rekenkamer,
in 1843 Directeur der Producten en civiele magazijnen, in 1844
Directeur-generaal van Financiën, kreeg in 1848 eervol ontslag uit 's lands
dienst, werd benoemd tot Staatsraad in buitengewone dienst, in 1849 tot Raad
van Indië, in 1851 vice-president van de Raad van Indië, kreeg in 1857 eervol
ontslag, en vertrok naar Nederland. (Dienststaat; Algemeen Rijksarchief,
's-Gravenhage).
Scholten, Johannes Hendrikus -: apostolisch prefect en pastoor te Batavia,
1797-1865.
Ven, Adrianus van der -: geboren te Gorinchem, jaar en datum niet bekend;
vertrok in 1837 als particulier naar Ned.-Indië; werd in 1838 3de kommies bij
de Directie der producten en civiele magazijnen, werd in 1841 secretaris der
residentie Aijer Bangies, daarna assistent-resident aldaar; was in 1847-'48 met
verlof tot herstel van gezondheid in Nederland; werd in 1849 assistent-resident
van Soemedang en Soekapoera (Preanger), in 1853 resident van Z.O. Borneo;
verkreeg in 1856 verlof naar Nederland en overleed op de reis, 19 december
1856. (Dienststaat; Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhgae).
Verspyck, Hubarta -: overgrootmoeder van Tine; dochter van Everhard Verspijk
en Anna Fransosa Beekman; gedoopt te Nijmegen op 24 september 1730.
(Doopboek van de Ned. Herv. Gemeente. Oud-Archief Nijmegen). Huwde op
13 maart 1756 te Batavia met de chirurgijn Christiaan Kleijnhoff, vestigde zich
met hem in 1763 te Culemborg, waar zij in april 1792 overleed.
Versteegh, Carolina Joanna -: dochter van Johannes Martinus Versteegh,
wonende te Salatiga (Samarang), korte tijd verloofde van Eduard Douwes
Dekker, huwde 4 januari 1843 te Salatiga met Nicolas Guillaume, kapitein,
magazijnmeester der geniewerken bij de vesting Willem I.
Weddik, Arnoldus Laurens -: geboren te Amsterdam, 7 maart 1807; was
aanvankelijk militair, werd in 1838 assistent-resident van Buitenzorg, in 1840
resident van Aijer Bangies; na in 1843 door Michiels te zijn gesuspendeerd,
werd Weddik in 1844 Kommissaris-inspecteur der etablissementen ter Zuid-,
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Oost- en Westkust van Borneo, in 1846 Gouverneur van Borneo en
onderhorigheden, in 1849 tijdens een tweejarig verlof wnd. Secretaris generaal
bij het Departement van Koloniën, en in 1854 Staatsraad in buitengewone dienst.
(Dienststaat; Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Winkel, Pierre Guillaume te -: gymnasiumvriend van Eduard Douwes Dekker;
geboren 13 februari 1819, werd predikant in Winkel, en overleed 10 September
1883.
Wijnbergen, Carel Fredrik Jan Pieter Baron van -: vader van Tine. Geboren
te Ravenswaai 7 maart 1796, zoon van Willem Lodewijk van Wijnbergen
(1768-1815) en Everdina Kleijnhoff (1797-1851); streed 16 juni 1815 bij
Quatrebras, verloor in die slag zijn vader en werd er zelf gekwetst; huwde
blijkens de navolgende akte op 3 mei 1819 met Maria Arnolda Fischer, werd
om gezondheidsredenen op 8 februari 1826 als tweede luitenant der infanterie
gepensioneerd, en overleed blijkens de tweede navolgende akte op 29 oktober
1829 te Ginneken, nalatende drie dochters: Everdina Huberta (1819-1874);
Henriette Marie (1822-1905) en Sophia Louise (1823-1846).

Bijlage I. Huwelijksakte van Tine's ouders (Rijksarchief in Noord-Brabant,
's-Hertogenbosch).
In het jaar een duizend acht honderd negentien, den derde Mei, compareerde voor
ons president-burgemeester beambte van den civilen staat der stad Breda, ter eenre:
de Heer Carel Fredrik Jan Pieter van Wijnbergen, tweede luitenant bij het eerste
bataillon der vijftiende afdeeling Nationale Infanterie, in garnizoen te Antwerpen,
geboren te Ravenswaay, den zevende Maart zeventien honderd zes en negentig,
gemunieerd met het consent van Zijne Majesteit, van den achttiende Maart laatstleden
no 5. etc. meerderjarigen zoon van wijlen den Heer Willem Lodewijk van Wijnbergen,
in leven Ritmeester bij het regiment Hussaren no. 6, gesneuveld te Quatrebras, des
zestiende Juny achttienhonderd vijftien, blijkens doop- en doodextract, het eerste
door den Schout van het Schout-ambt Maurik op den zes en twintigste April
laatstleden, en het laatste door den President Burgemeester van Dousborgh op den
twintigste daaraanvolgende uitgereikt; en van deszelfs nagelatene weduwe
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Vrouwe Everdina Kleynhoff, rentenierse, wonende alhier, thans tegenwoordig en
toestemmende. En ter andere zijde mejuffrouw Maria Arnolda Fischer, jonge dochter
en particuliere, geboren te Oisterwijk, den elfde December zeventien honderd acht
en negentig, ingevolge acte der notorieteit, verleden voor den Heer Vrederegter in
het kanton Oisterwijk, op den zes en twintigste April achttien honderd negentien ten
zelve dage te Tilburg geregistreerd etc. minderjarige dochter van den Heer Carel
Lodewijk Fischer, hospitaalmeester bij het garnizoenshospitaal dezer stad, en van
Vrouwe Maria Geertruida Savelkoels, echtelieden, wonende alhier, thans
tegenwoordig en consenterende, etc. zoo verklaren wij in Naam van Zijne Majesteit
den Koning der Nederlanden, dat Carel Fredrik Jan Pieter van Wijnbergen en Maria
Arnolda Fischer, door den band des huwelijks zijn vereenigd. Waarvan door ons acte
is opgemaakt etc.
Bijlage II. Overlijdensakte van Tine's vader. (Register der Akten van Overlijden over
den Jare 1829. Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch)
In het Jaar Een Duizend Achthondert Negen en twintig, den Dertigsten October
des voormiddags om thien uuren, zijn voor ons Burgemeester Officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Ginneken en Bavel, provincie Noord-braband,
gecompareerd, Johannes Drievorst oud Een en Dertig Jaeren Schoenmaker, en
Nicolaas Rosendaal oud vijf en vijftig Jaaren, Arbeider beide gebuuren van den
overledene en wonende binnen deze gemeenten, dewelke ons hebben verklaart dat
gisteren Avond omstreeks acht uuren alhier in het huis Wijk A. No 9 is overleden
Carel Frederik Jan Pieter van Wijnbergen, oud ruim drie en dertig Jaeren,
Gepensionneerd tweede Luitenant Geboren te Ravenswaai, en wonende alhier,
weduwenaar van wijlen Maria Arnolda Ficher, overleden, Zoon van wijlen Willem
Lodewijk van Wijnbergen, in leven Ritmeester der Cavallerij overleden, en van
Everdina Kleijnhoff Zijne Echtgenooten wonende te Breda, enz. En nae dat van deeze
Akte voorlezing is gedaan aan de Comparante, heeft de Eerste met ons getekend,
niet de tweede, die verklaart heeft niet te kunnen schrijven of tekenen
J. Drievorst
Middelaar. Burg:
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Wijnbergen, Carolina Frederika van -: zuster van Tine's grootvader; gedoopt
te Maastricht 21 oktober 1771; huwde 15 juli 1789 te Geldermalsen met Albertus
van der Hucht (1762-1812), overleden te Loenen aan de Vecht, 17 september
1842. (Register van overlijden, Loenen. Rijksarchief in Utrecht).
Wijnbergen, Everdina van -: tante van Tine; geboren te Huissen 14 november
1803, dochter van Willem Lodewijk van Wijnbergen (1768-1815) en Everdina
Kleijnhoff (1767-1851); woonde later met haar moeder en met haar zuster
Wilhelmina Carolina (1806-1883) te Wageningen; overleed aldaar op 11 juli
1889.
Wijnbergen, Everdina Huberta (Baronesse) van -: eerste echtgenote van Eduard
Douwes Dekker, meestal Tine genoemd; geboren 26 september 1819 te
Antwerpen, dochter van Carel Fredrik Jan Pieter Baron van Wijnbergen
(1796-1829) en Maria Arnolda Fischer (1798-1823); kwam in 1845 naar Java,
huwde 10 april 1846 te Tjiandjoer; overleed 13 september 1874 te Venetië. De
adellijke titel van Tine en haar zusters is niet officieel geregistreerd.
Wijnbergen, Henriette Maria (Baronesse) van -: schoonzuster van Eduard
Douwes Dekker; geboren 1 mei 1822 te Antwerpen, dochter van Carel Fredrik
Jan Pieter Baron van Wijnbergen (1796-1829) en Maria Arnolda Fischer
(1798-1823); kwam in 1845 naar Java, huwde 6 augustus 1846 te Tjiandjoer
met Johan Constant Willem Baron van Heeckeren tot Walien (9 juni 1819-31
augustus 1868). Zij overleed te 's-Gravenhage op 6 september 1905.
Wijnbergen, Lambert Floris van -: overgrootvader van Tine; gedoopt te Arnhem
3 september 1747, zoon van Arent Willem Antonij van Wijnbergen en
Wilhelmina Catharina van Till. (Doopboek; Archief der Gemeente Arnhem).
Huwde te Drempt op 23 augustus 1767 met Judith Geertruid d'Aulnis
(1745-1832). Had in 1775 drie kinderen en was toen kapitein. (Conduite-lijst
van het eerste regiment infanterie. Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage). Was
blijkens het mutueel testament van zijn zoon en schoondochter op 8 september
1792 niet meer in leven. (Oud-Notarieel archief van Culemborg. Rijksarchief
in Gelderland, Arnhem).
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Wijnbergen, Sophia Louise (Baronesse) van -: schoonzuster van Eduard Douwes
Dekker; geboren 9 december 1823 te Breda, dochter van Carel Fredrik Jan Pieter
Baron van Wijnbergen (1796-1829) en Maria Arnolda Fischer (1798-1823);
kwam in 1845 naar Java; overleed te Tjiandjoer op 31 juli 1846.
Wijnbergen, Wilhelmina Carolina van -: tante van Tine; geboren te Huissen 3
april 1806, dochter van Willem Lodewijk van Wijnbergen (1768-1815) en
Everdina Kleijnhoff (1767-1851); woonde later met haar zuster Everdina
(1803-1889) te Wageningen; overleed aldaar 10 augustus 1883. (Advertentie
M.M.).
Wijnbergen, Willem Lodewijk van -: grootvader van Tine; zoon van Lambert
Floris van Wijnbergen (1747-vóór 1792) en Judith Geertruid d'Aulnis
(1745-1832); gedoopt te Doesburg op 27 april 1768 (Doopboek van de Ned.
Herv. Gemeente te Doesburg; Rijksarchief in Gelderland, Arnhem), werd cadet
in 1778, vaandrig in 1783; huwde te Culemborg op 13 maart 1791 met Everdina
Kleijnhoff (1767-1851); werd eerste luitenant in 1792, was 1796-1797 in
Oostenrijkse dienst, 1798 in Engelse dienst, van 1802-1814 ‘als kapitein bij het
corps des souverein in Engeland’, 1814 ritmeester bij het Regiment Huzaren,
en sneuvelde 16 juni 1815 bij Quatrebras. (Staat van Dienst. Stamboeken
Officieren. Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
Zillesen, Willem Johan -: rector van de Latijnse School, toen Dekker daar leerling
was. Als conrector in die tijd fungeerde: Arend Gerardus van Capelle (van 1835
af als rector); de ‘onderwijzer in de wiskunde’ was in 1831: Mozes Lemans; de
praeceptoren waren: Jan Meines Bakker; Arnoldus Greve; Dirk Jacob Veegens;
Petrus Augustus Theophilus Waardenburg en Petrus Epkema. Als nieuwe leraar
vindt men in 1833 vermeld: Jan Jacob Koning. (Naamwijzer en Adresboek der
Leden, uitmakende het Stedelijk Bestuur van Amsterdam, alsmede van deszelfs
Ambtenaren en Officianten, enz., uitgave uit de desbetreffende jaren.)
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Verklaring
van een aantal vreemde, grotendeels Maleise en Sumatraanse woorden, gespeld zoals
ze in de brieven en dokumenten voorkomen, met dien verstande, dat er vaak twee
of meer spellingen zijn van hetzelfde woord.
a : amsterdams pond
acariâtre (Fr.): twistziek, snibbig
amfioen: opium
amok: razernij, vooral bij opiumschuivers
anachoda: scheepskapitein
anak boea: onderhorige, opgezetene
anak radja: vorstenzoon
anak semang: bij een familie inwonend arbeider
anno currente: in het lopende jaren
ao po: anno passato (Lat.); verleden jaar
atap: dakbedekking van aan elkaar geregen palmbladeren
baleh-baleh: rustbank
barissan: korps inlandse militairen, in gouvernementsdienst
bendie: tweewielig eenpersoons-wagentje
benting: sterkte, vesting, fort
boedak: slaaf
c. en a.: consideratiën en advies
cfm.: conform
cicisbeo (Ital.): begeleider en vertrouwde van een dame
costij: daar ter plaatse; aldaar
dammer: harssoort, uit de dammaraboom
datoe: stamhoofd, vorst van lagere rang
djaksa: inlands officier van justitie; opsporingsambtenaar
djoeroetoelias: inlands pakhuisopzichter
djummoh: wapen
douillet (Fr.): zacht, week, mollig
evictie: borgtocht; ontzetting uit eigendom
fiskaal: officier van justitie
gantang: een twintigste deel van een picol, dus ruim 3 kg
gendie: aarden kruik of karaf
goetji: kruik
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hadji: mekkaganger; mohammedaan die een bedevaart naar Mekka heeft gemaakt
in loco (Lat.): ter plaatse
irascible (F.) prikkelbaar, lichtgeraakt
jaxsa: zie djaksa
jang die pertoean: machthebber; regeerder
joeroemoedie: stuurman
kollek: bootje, kano
koijang: gewicht van dertig picols, of 1852, 839 kg
krandjang: mand
lilla: smal en klein stuk veldgeschut; draaikanon
maire (Fr.): burgemeester tijdens de Franse overheersing
mandoor: inlandse bediende; oppasser
martevanen: regenreservoirs
nachoda: zie anachoda
negorij: dorp, nederzetting
niebong: soort palm, met bladeren die geschikt zijn voor dakbedekking
oebi: een aardvrucht
orang: mens; persoon
orang beroetang: schuldenaar; pandeling
paal: afstandsmaat, op Java 1506.94 m, op Sumatra 1851.8 m
padie: rijst
pajong: zonnescherm, parasol ten teken van vorstelijke waardigheid
panghoeloe: hoofd van het moskee-personeel
passar: inlandse markt
patjol: houweelvormige spade
pedattie: vrachtkar, ossewagen
peri: goede fee, in de Perzische fabelleer
perjei: inlandse bediende
picol: gewicht van ongeveer 61.761 kg
pisang: banaan
poeassafeest: feest bij het einde van de Mohammedaanse vastenmaand
poeloe: eiland
pramadanie: tapijt
prauw lalaijang: laadprauw, tevens kustvaarder
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prauw pentjallang: handelsvaartuig
radja: inlands vorst
ramie ramie: met velen
rappat: landraad; adatrechtbank
reaal: oorspronkelijk een Spaanse munt, later gelijkgesteld met een rijksdaalder
sewa: sumatraans wapen; korte kromme dolk met klein gevest (zie deel I, blz.
348)
soekoe: stam; in de brief van 25 december 1842 kennelijk een munt of geldsom
soemboe: lampepit
syndic: voorzitter of vertegenwoordiger van een vakgroep
thail: goudgewicht van ongeveer 39 gram
tjimarra: naaldboom
toeankoe bezaar: grote heer; titel van een inlands vorst; regent
wankang: klein Chinees vaartuig
warong: schuur; bergplaats
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Verbeteringen
blz. 68. De anekdotes betreffende Dekkers vriend Mispelblom Beijer behoren
niet bij de periode 1839-1842, maar bij 1844-'45. (Vgl. blz. 416)
blz. 159. Het cijfer op de tweede regel moet niet 1646.67 zijn, maar 1646.47.
blz. 216. Verzoeke toe te voegen:
6 juni 1843. Dekkers vriend Abraham des Amorie van der Hoeven promoveert
te Leiden in de Letteren en daarna in de Godgeleerdheid. Het eerste proefschrift
bevat in z'n opdracht aan Dionysius Burger de navolgende toespeling op Eduard
Douwes Dekker:
‘Amicos enim tam caros quam te cum habeam vix ullos, quocum vetustior mihi
est amicitia, non nisi unum habeo, que et a nostris studiis alienus est et, quod
magis doleo, longe terrarum hinc abest.’
Terwijl ik nauwelijks enkele vrienden heb zo dierbaar als u, heb ik er maar éen
wiens vriendschap ouder is, en die is vreemd aan onze studiën en, wat ik meer
betreur, zeer ver hier vandaan.
blz. 266. De datum 3 augustus 1843 moet wezen: 4 augustus 1843.
blz. 553, regel 28: riascible, lees: irascible.
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